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Zlatá Banka vykupuje za výhodné ceny
Vaše zlaté šperky!
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V Pasově je největší
světová sbírka českého skla
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Národní cirkus Jo-Joo
opět u Ježíška!

Jestliže jste během velikonočních
úklidů doma objevili ztracený poklad
v podobě prstenů, zlatých zubů, zla−
tých i stříbrných mincí, broží, řetízků
či jiných šperků nebo třeba i stříbr−
ných příborů, neváhejte nás navštívit
ve Zlaté Bance na adrese Lannova
Třída 55/31, České Budějovice, kde
Vaši vzácnost proměníme v peníze,
mnohdy v částky přesahující až de−
setitisíce korun, a to v povánočním
období jistě každý ocení.
Vaše šperky mají v tuto chvíli vel−
mi výhodnou cenu, tak proč toho
nevyužít.
„Cena za 1 kg ryzího zlata šplhá
k částce až 980 000 Kč, což je
980 Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom
zlato veřejností podceňováno, např.
nevzhledné zubní korunky, které
často končí přímo v zubních ordina−
cích nebo doma odložené v šuplíku,
je možné proměnit v částky pohybu−
jící se kolem 2 000 až 4 000 Kč,“
konstatuje manažer Zlaté Banky.
Paní Dvořáková objevila při jed−
nom z úklidů zlaté šperky po praro−

dičích. „Našla jsem doma pár sta−
rých zašlých prstýnků a roztrhaných
řetízků po babičce, jsou nemoderní
a vnoučata je nechtějí. Tak jsem se
rozhodla zjistit, kolik bych mohla do−
stat peněz, když stejně jen doma leží
nevyužité. Hodnota mého pokladu
nakonec dosáhla částky 15 000 Kč,“
popisuje s radostí.
Výhodou Zlaté Banky je přede−
vším skvělý kurz na výkup drahých
kovů. Kromě seriózního a kompe−
tentního stanovení ceny nabízíme ta−
ké odborné poradenství a samozřej−
mostí je osobní a individuální přístup
ke každému zákazníkovi. Spoko−
jenost našich klientů je nám dokazo−
vána jejich zvyšujícím se počtem,
a to díky tomu, že zákazníci šíří dál
naše dobré jméno. Tak neváhejte
a přijďte také do Zlaté Banky a pře−
svědčte se, že je tomu skutečně tak.
Lannova Třída 55/31,
České Budějovice – naproti OD Prior
Otvírací doba:
Po – Pá : 09:00 – 18:00
Telefon: +420 383 134 426

Podpořili nemocnici
Nemocnici ve Strakonicích podpoři−
lo město Blatná! Protože je ve spá−

dové oblasti, kam míří pacienti, roz−
hodlo se, že přispěje částkou 30 ti−
síc korun. Šek, který předala sta−

rostka Kateřina Malečková řediteli
Tomáši Fialovi, je darem. Za přítom−
nosti první náměstkyně hejtma−
na Mgr. Ivany Stráské obdržel
ředitel nemocnice od městem
založené organizace Technické
služby města Blatná.
„Uvedenou částku použijeme
na vylepšení ordinací, které
v blatenské poliklinice provozu−
je právě Strakonická nemocni−
ce,“ řekl ředitel Fiala.
Předání šeku se za Jiho −
český kraj zúčastnila i náměst−
kyně hejtmana Ivana Stráská,
která ocenila přístup radnice
v Blatné a poděkovala za vstřícnost
a spolupráci.
(pru)
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Obchvat v ohrožení!
Výstavba tolik potřebného ob−
chvatu Českých Budějovic i rych−
lostní silnice na hranice s Ra−
kouskem je v ohrožení. Kvůli no−
vým požadavkům Evropské komi−
se na posudky staveb na životní
prostředí může jihočeská metro−
pole přijít o důležité dotace.
Stavba se tak o několik let může
zpozdit. Hlavní problém je v tom,
že pokud Evropská komise starší
posudky staveb na životní prostře−
dí nepřijme, zdrží se jejich příprava
a může přijít o dotace!

Nejméně bytů!
V Jihočeském kraji bylo loni do−
končeno 1246 bytů, tedy nejméně
od roku 2000. Pokračuje tak dlou−
hodobý pokles bytové výstavby.
V roce 2015 se navíc začalo sta−
vět nejméně bytů od roku 1995.
Lze očekávat, že klesající trend
bude pravděpodobně pokračovat
i letos. Na celkovém počtu dokon−
čených bytů v kraji se podílely ze−
jména okresy České Budějovice
(559 bytů), Jindřichův Hradec
(184 bytů) a Tábor (176 bytů).

Mzda roste!
V Jihočeském kraji loni vzrostla
meziročně mzda ve 4. čtvrtletí
o 4,1 procenta na 25 816 korun,
což je růst o 1022 korun. Za celo−
státním průměrem průměrná mzda
v kraji zaostávala o 2366 Kč.
Vyplývá to z informací, které dnes
zveřejnil Český statistický úřad.
V 1. až 4. čtvrtletí 2015 byla prů−
měrná hrubá měsíční mzda
24 006 Kč, což představuje nárůst
o 3,8 procenta. V mezikrajském
srovnání je relativní nárůst mezd,
počítáno za celý loňský rok, nej−
vyšší společně s Pardubickým
a Ústeckým krajem!

Omezí dopravu?
Radnice v Českém Krumlově řeší
zásadní krok. Přemýšlí, jak omezit
ještě více dopravu v historickém
jádru města. Jednou z možností by
mohlo být zvýšení poplatku, se kte−
rým počítá novela zákona z minis−
terstva financí. Tomu ale musí před−
cházet důkladná dopravní studie.
Zatížení centra bude teď detailně
řešit dopravní studie. Pak bude rad−
nice jednat s majiteli nemovitostí
i podnikateli jak dopravu omezit.
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Jan Přeučil:

S kloboukem v ruce projdeš celým světem!
Když se řekne jméno Jan Přeučil,
není snad nikdo, kdo by nevěděl,
kdo by tápal. Vždy perfektně oble−
čený, charismatický, milý, galantní
a vlídný. Takový je přední český
herec, dabér, rétor, který má po−
měrně hodně společného i s jižní−
mi Čechami. Ač rodilý Pražák
a milovník hlavního města a hlavně
Vinohrad, kde vlastně celý život
žije, na tento kraj má krásné vzpo−
mínky. Také proto se nedávno roz−
hodl, že přijme roli kmotra nové
prodejny s klobouky, které k němu
už neodmyslitelně patří.
„Já jsem dva roky v Budějovicích
vojákoval a taky jsem tu zároveň
pár let hrál v Jihočeském divadle.
Je to zajímavé a kouzelné město
s úžasnou historií. A proto, když
jsem byl požádán, zda bych se zú−
častnil slavnostního otevření buti−
ku s klobouky, potěšilo mě to a sa−
mozřejmě jsem přijal,“ prozradil
s tím, že doma má zhruba šedesát
klobouků, které střídá.
„Když jsme se s mou paní Evin−
kou Hruškovou před pár měsíci
stěhovali v rámci jedné chodby,
jednoho domu, kde žiju čtyřicet let,
tak jsem některé věci musel vyho−
dit. Mezi nimi byly i ty vysloužilé
klobouky, takže teď postupně část
své sbírky obměním a doplním,
a těší mě, že právě od Tonaku jsou
klobouky stále kvalitní a žádané.
A já jsem byl také jedním obdaro−
ván,“ svěřil se Jan Přeučil.

Ostatně sám se celý život řídí
jedním mottem, které mu kdysi
řekla jeho profesorka.
„A to zní: S kloboukem v ruce
projdeš celým světem.“ Já se tím
řídím a snažím se to vštěpovat
i některým svým studentům,“ po−
dotýká herec, dabér a také profe−
sor rétoriky.
Učí, jak správně mluvit od začí−
najících herců, moderátorů, až po
lékaře nebo manažery větších či
menších firem. Řeč je podle jeho
názoru přece obrazem ducha

a podle psychologů tvoří 55 pro−
cent u prvního dojmu.
Jinak se stále věnuje herectví.
Kromě televize, filmu jezdí s man−
želkou Evou Hruškovou po republi−
ce a věnují se malým i velkým se
svým divadlem a loutkami.
„Jinak my nejezdíme na chalupu
nebo na chatu, tu nemáme. Dva−
krát do roka jedeme na dovolenou
k moři do Řecka na ostrov Thasos,
kde to milujeme, a kromě toho rádi
občas zajedeme do nějakého
evropského města, metropole ne−
bo města u nás. Sedneme si do
restaurace, kavárničky, na předza−
hrádku a sledujeme ten úžasný
cvrkot kolem. Pozorujeme lidi, ži−
vot. A život nás baví, žijeme rádi
a snažíme se každý den prožít tak,
jako by byl náš poslední,“ dodává
Jan Přeučil.
(pru)

Jan Přeučil se velmi rád zúčasnil otevíračky jediného značkového butiku
s klobouky na jihu Čech

Odešel skvělý architekt i bývalá hlasatelka!
Další dvě významné osob−
Brodský jako děda hlavních
hrdinů pohádkových příbě−
nosti spojené s jižními
Čechami odešly na věčnost.
hů, ke kterému přijeli na
Před pár týdny zemřel zná−
prázdniny.
Jindřich Goetz byl po−
mý filmový architekt a kantor
hřben na Lesním hřbitově
Jindřich Goetz a nedávno
i bývalá televizní hlasatelka,
v Písku.
Na věčnost se ve věku
později moderátorka Olga
83 let odebrala i bývalá
Čuříková. Oba měli k tomuto
kraji velmi blízko, protože
hlasatelka, moderátorka
Olga Čuříková. Manželka
v něm de facto žili!
Jindřich Goetz
herce Jiřího Pleskota, bý−
Jindřich Goetz, který učil
i na známé Filmové akademii Miro− valého manžela herečky Jiřiny Jirás−
slava Ondříčka v Písku a na kontě měl kové. Snad osud tomu chtěl, že se
spolupráci na desítkách filmů či seriá− obě ženy nejen přátelily, ale měly ve
lů, odešel po dlouhé nemoci ve věku stejné obci, v Malenicích na Stra−
76 let. Bydlel trvale na chalupě konicku chalupu, a dokonce zde nyní
u Protivína, kterou si kdysi koupil obě v těsné blízkosti odpočívají věč−
a zrekonstruoval. Statek proslavila ným spánkem.
komedie Chobotnice z druhého patra.
Právě i Olga Čuříková, stejně jako
Právě v této chaloupce bydlel Vlastimil Jirásková byla pohřbena na hřbitově
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

v Malenicích, kde jsou zesnulí Jiří
Pleskot nebo Zdeněk Podskalský.
„Olga si před mnoha lety koupila
domek za hřbitovem, zrekonstruo−
vala, a když
nebyla nutně
v Praze, byla
tady. Byla to
vždy elegant−
ní a charis−
matická dá−
ma. Je jí ško−
da. Byla ale
už dost ne−
mocná,“ pro−
Olga Čuříková
zradila paní
Božena z Malenic, která Čuříkovou
celé roky znala. A tak slavná hlasa−
telka a moderátorka odpočívá tak, jak
si přála. Po boku svého manžela
a svých přátel.
(pru)
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Základní škola, Střední odborná škola
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 373

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !
Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích
programech a individuální přístup ke studentům.

Přijímáme jako jediná škola v kraji na všechny obory
bez přijímacích zkoušek!

NOVINKY
Vzdělání pro dospělé:
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
Předškolní a mimoškolní pedagogika – jednoleté zkrácené studium
Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ
Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium
– 2leté nástavbové denní studium.
Příměstský jazykový tábor – výuka anglického a německého jazyka.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením:
n Veřejná správa a právo n Diplomatický protokol n Cestovní ruch n
Floristka – čtyřleté denní studium
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vzdělání dospělých
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium se zaměřením:
n Veřejná správa n Cestovní ruch n
Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru
nebo maturita

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
Rozhled - Jižní Čechy 4/2016

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Rodákovi z Lipna pokřtily jeho audioknihu
Rekonstrukce
komplikuje lidem
život!
To nám byl čert dlužen, říkají si
mnozí obyvatelé Vodňan i řidiči,
kteří jedou na trase České Budě−
jovice – Písek či Strakonicku. Život
jim komplikuje probíhající rekon−
strukce obchvatu Vodňan za 150
milionů korun.

Pro nákladní dopravu platí až 45
kilometrů dlouhá objížďka, pro
ostatní od pěti do pětadvaceti kilo−
metrů. Šestikilometrový úsek
u Vodňan je totiž zcela mimo pro−
voz. Opravy potrvají tři měsíce.
„Řidiči se musí připravit na zdr−
žení, objízdné trasy povedou po sil−
nicích nižších tříd. Proto by moto−
risté měli dbát zvýšené opatrnosti,
dopravního značení a skutečně se
nevydávat tam, kde to neznají, ne−
bo kde si takzvaně myslí, že to pro−
jedou,“ upozornil mluvčí jihočeské
policie Jiří Matzner.
V rekonstruovaném úseku silni−
čáři kompletně vymění povrch
a u mimoúrovňové křižovatky na
sjezdu ve směru od Strakonic při−
bude připojovací pruh.
Právě hlavní tah mezi Budějo−
vicemi a Pískem je velmi frekven−
tovaný. Denně po něm projede 13
až 15 tisíc aut, z toho 3186 těž−
kých nákladních vozů.
Auta do šesti tun jedoucí z Budě−
jovic pošle objížďka přes Hlubokou
nad Vltavou, Albrechtice nad Vlta−
vou, Nový Dvůr a odtud do Písku.
V opačném směru na České Budě−
jovice si řidiči zajedou nejméně.
Vydají se přes Vodňany a v Újezdu
se vrátí na hlavní silnici. Tuto trasu
budou využívat i autobusoví do−
pravci. Nejkomplikovanější objížď−
ka čeká nákladní automobily. Ve
směru od Prahy navedou značky
řidiče na Nové Hospodě na Stra−
konice, Vimperk, Prachatice, Neto−
lice a u Češnovic zpět na hlavní sil−
nici. Stejnou trasu mohou kamiony
využít i ve směru od Budějovic, či
mohou jet přes Týn nad Vltavou.
Uzavírka obchvatu Vodňan potr−
vá do 27. června.
(pru)
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tři sudičky – Stašová, Macháčková a Srncová!
Je až neuvěřitelné, jak mohou být
některé věci propojené a o tom, že
náhody neexistují, snad nelze speku−
lovat. Román herce a moderátora
Petra Rajcherta, rodáka z Horní
Plané na Lipensku, se dočkal po
úspěšných dvou dotiscích také au−
diopodoby. Pokřtít mu audioknihu
s názvem Ruku na srdce, náhody
neexistují, přišly tři skvělé herečky.
A dvě mají dokonce i vztah k jižním
Čechám.
V pražské kavárně Modi se sešla
Simona Stašová, Kateřina Macháč−
ková a manželka Petra Rajchetra,
herečka Barbora Srncová, alias
Rampepurda ze seriálu Bylo nás pět.
„Když jsme s Peťou křest chystali,
říkal jsem si, že kmotry musí být li−
dé, kteří jsou mu blízcí a nějak zá−
sadně s ním propojení. A podařilo
se. Katka Macháčková mu hrála ma−
minku v seriálu Život na zámku a na−
víc se narodila v Českých Budějovi−
cích, kde její tatínek Miroslav Ma−
cháček pracoval v divadle. Simona
Stašová díky mamince Jiřině Boh−
dalové má také vlastně jihočeské
předky a příbuzné a Bára Srncová
zase s Petrem občas na jih jezdí za
jeho rodinou. Takže je tam i vztah
k tomuto kraji všech tří kmoter – su−
diček,“ prozradil Rajchertův kama−
rád, PR manažer a moderátor René
Kekely, který celý křes organizoval
a moderoval.
Rajchert se tak na křtu cítil trochu
jako v pohádce, protože měl pro au−
dioknihu tři sudičky a každá popřála
nejen dílu, ale i jemu samotnému
vše dobré a hodně dalších úspěchů.

„Petr je úžasný člověk a neuvěři−
telný v tom, co dělá, čeho dosáhl
a mě ta jeho kniha tak nadchla, že
jsem ji v rámci dovolené přečetla
skoro jedním dechem. A proto jsem
s radostí přijala pozvání, abych se
stala kmotrou audiovize. Pro mě
osobně je poslouchání audioknih

jeho románu,“ podotkla Kateřina
Macháčková.
Bára Srncová prozradila, že jak
psaní, tak i příprava na natočení ro−
mánu o vztazích muže a ženy do−
přála Petrovi klid na práci a ve všem,
co dělá, má od ní velkou podporu
a pochopení.

jistá forma relaxuj, a když třeba jedu
ze zájezdu, už nemám sílu číst,
ale dám si sluchátka a v mobilu ne−
bo na mp3 si je pouštím a tuhle si
poslechnu co nejdříve,“ řekla Si−
mona Stašová, která na křtu zářila
a sršela energií.
„Moc přeju Petrovi, aby se mu
dařilo jako doposud a ani jsem ne−
tušila, jaký potenciál je v něm skrytý.
Teď je to 18 let, co jsme točili
Život na zámku a od té doby mám
k němu takový mateřsko−přátelský
vztah. Potěšilo mne, když mne oslo−
vil, zda bych se stala taky kmotrou

„Jsem nesmírně rád a šťastný, že
kmotrami mé audioknihy jsou právě
tyto tři dámy, ke kterým mám srdeč−
ný vztah a ony ke mně snad taky.
Moc si toho vážím a to, že se to po−
dařilo, je takovým mým malým spl−
něným snem,“ podotkl jihočeský
rodák, který kromě moderování
Dobrého rána v České televizi a po−
řadu Dvanáct ve dvanáct v Českém
rozhlase natáčí i zábavný cestopisný
pořad Bedekr.
„Už se těším na léto, jak vyrazím do
jižních Čech na pár dní. Doma je pro−
stě doma,“ dodal Petr Rajchert. (pru)

Temelín chrání proti teroristům!
V souvislosti s přibývajícími teroris−
tickými útoky v Evropě a především
kvůli útokům v Belgii, posílily Jader−
né elektrárny v ČR ochranu a ostra−
hu. Už proto, že tajné služby zjistily,
že terorističtí šílenci plánovali útok
na belgickou atomovou elektrárnu.
Jihočeský Temelín proto také zvý−
šil ostrahu a přešel do stupně 1. Jde
o preventivní krok v reakci na útoky
Bruselu.
„Přijali jsme soubor opatření, kte−
rý je pro podobné situace připraven,
a týká se například monitoringu okolí
elektrárny nebo přísnějších kontrol
na vstupu do elektrárny. Jsme také
v kontaktu s policií a dalšími bezpeč−

nostními složkami země,“ řekl mluv−
čí elektrárny Marek Sviták.
Naposledy elektrárna zvýšila stu−
peň ochrany krátce po listopado−
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vých útocích v Paříži. Ve zvýšeném
stupni byla přes dva měsíce.
„V závěru ledna jsme po vyhodno−
cení situace a na základě informací
od ostatních bezpečnostních složek
státu přešli do základního stupně,“
podotkl mluvčí.
I v základním stupni patří Temelín
mezi nejpřísněji střežené objekty
v České republice. Máme k dispozici
řadu fyzických bariér, jsou nastave−
na organizační opatření a na ochraně
elektrárny hned několik subjektů
včetně bezpečnostních složek státu.
Například armáda i policie si ve spo−
lupráci s námi ochranu elektrárny
pravidelně procvičují.
(pru)
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Světová výstava Titanic v Praze
vtáhne do děje

Titanic a jeho zkáza se staly
námětem knih i filmu, a to
nejenom kvůli velkému po−
čtu obětí, anebo kvůli legen−
dám, které vznikly kolem
příčiny a průběhu potopení.
V neposlední řadě i po obje−
vení zachovalého vraku lodi
v hlubinách Atlantiku. A nyní
je tady další důvod – světo−
vě úspěšná výstava Titanic
je instalována v pražském
areálu PVA Expo Letňany.

Unikátní expozice mapující kom−
pletní historii nejslavnější lodě světa
se rozléhá v prostorách více než
třech a půl tisících metrů čtvereč−
ních. Návštěvníci zde vstoupí na pa−
lubu Titaniku a prožijí kompletní pří−
běh legendárního plavidla. Poprvé
v České republice je možné nahléd−
nout do věrných rekonstrukcí kajut,
strojovny, jídelního oddílu, chodeb,
můstku a dalších částí lodě. Na
návštěvníky čeká více než dvě
stě skutečných exponátů vylo−
vených přímo z vraku Titanicu.
Výstava potrvá do konce června
a bude otevřena každý den od 9
do 20 hodin.
Výstava Titanic, kterou je
možné v pražských Letňanech
navštívit, ukazuje příběh nejslav−
nější lodi historie lidstva v největším
měřítku, v jakém byla kdy na území
České republiky k vidění. Úspěšnou
výstavu vidělo po celém světě již ví−
ce než deset milionů návštěvníků.
Díky spolupráci týmu odborníků

společnosti RMS Titanic, která má
jako jediná právo na vyzvedávání
částí vraku Titaniku přímo ze dna
oceánu, mohou návštěvníci projít
věrnými a precizními rekonstrukce−
mi kajut, poznat atmosféru jídelního

oddílu, okusit ruch
strojovny, kochat se
slavným schodištěm
lodi nebo si pořídit
fotografii na ikonické
přídi Titaniku.

Na výstavě naleznete více než dvě
stě originálních artefaktů vylovených
přímo z vraku Titaniku. Mezi nimi lze
najít například osobní předměty ces−
tujících, jako jsou
kabelky, šperky
či části oděvů,
nebo součásti lo−
di, jako je náby−
tek, lodní přístro−

je, píšťaly a mnoho dalšího. Hodnota
těchto artefaktů je astronomicky vy−
soká, o čemž svědčí i nedávná svě−
tová aukce, ve které byl jídelní lístek
z Titaniku vydražen za částku okolo
3 milionů korun. Podobných arte−
faktů je v Letňanech k vidění obrov−
ské množství.
Samozřejmostí je doplňující texto−
vý a obrazový materiál exponátů,
který ke každému vystavenému
objektu poskytne maximální množ−
ství informací. Každý návštěvník
navíc při vstupu na výstavu obdrží
poslechové zařízení audio guide,
které dokreslí atmosféru a doplní
další podrobnosti, a to vše ve třech
světových jazycích. Kromě toho také
každý návštěvník výstavy obdrží
vlastní palubní lístek se jménem sku−
tečného pasažéra z Titanicu. Na
konci expozice se
dozví, zda jeho jmé−
no cestu dokončilo
nebo ne.
Celá výstava je
postavena na kon−
krétních příbězích
a osudech pasa−
žérů. Obzvlášť zají−
mavá je část věno−
vaná českosloven−
ské stopě, konkrét−
ně příběhu slovenských bratrů, kteří
na Titaniku cestovali se svým otcem.
Ten bohužel cestu nepřežil, avšak
bratři docestovali až do New Yorku,
kde nikdo neznal jejich původ. Jejich
fotografie obletěla svět a dostala se
až k jejich matce zpět do Evropy.
A jak to dopadlo? Konec tohoto i dal−
ších příběhů se dozvědí návštěvníci
právě na výstavě v Letňanech.

Celková doba pro návštěvu výstavy je zhruba dvě hodiny.
Další informace najdete na www.vystavatitanic.cz Vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketportal.
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Prostitutky
v nebezpečí!
Velmi kuriózní situace nastala
v souvislosti s novou vyhláškou tý−
kající se užívání reflexních prvků
chodců na neosvětlených silnicích.
U mnoha hraničních přechodů je
totiž prostitutky nepoužívají a řidiči
se tak bojí o jejich životy. Na paškál
si lehké děvy chce vzít policie!

Třeba u jihočeských hraničních
přechodů se pohybuje řada žen
vykonávající nejstarší řemeslo
na světě, které reflexní pásky ne−
mají a jsou často v tmavém oble−
čení. Policisté je budou napomí−
nat a případně pokutovat. Kuriózní
je, že ne za často nedovolenou
činnost, ale za porušení vyhlášky
o pozemních komunikacích.
Problém je, že ženy provozující
nejstarší řemeslo na světě, se po−
hybují po krajnicích, kudy nejezdí
jen osobní automobily, ale také
autobusy a kamiony.
„Často se ještě nabízejí řidičům
tak, že vejdou směrem do vozovky.
Zatímco kdejakého chodce bude
policie napomínat a pokutovat za
to, že nemá reflexní prvek, prosti−
tutky se producírují po krajnicích
vesele dál,“ říká řidič, který během
jízdy na hranice s Rakouskem
potkal čtyři prostitutky.
Obyvatelé příhraničních obcí,
kde se prostitutky vyskytují,
v nadsázce říkají, že by policisté
v rámci prevence měli lehkým že−
nám reflexní pásky rozdávat a po−
učit je o novém nařízení. Případně
jejich „zaměstnavatele“!
(pru)
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Národní cirkus Jo−Joo opět u Ježíška!
Po dvou letech přijíždí do Plzně opět
Cirkus Jo−Joo. Jako už tradičně roz−
loží své šapitó na prostranství
U Ježíška, přičemž diváci se mohou
těšit na jeho výkony až do 17. dubna
2016. Jednotlivá představení se bu−
dou konat vždy v těchto časech: úte−
rý−pátek od 17:30, sobota a neděle
od 10:00 a 14:00 hodin.
Principál Jaromír Joo přiváží pro−
gram na motivy filmu Madagaskar

„Je pravda, že mě žád−
ná pojišťovna v Evropě
nepojistí, zatím se mi to
podařilo zajistit pouze
u jediné, a ta sídlí v Ame−
rice,“ sdělil Jaromír Joo.
v cirkusu. V průběhu představe−
ní návštěvníci uvidí výcvik poní−
ků, opic, tygrů sibiřských, pum
amerických, papoušků Ara, ale
také celou řadu plazů, jako jsou
krajty mřížkované, tmavé, hroz−
nýše královské či krokodýla nil−
ského. Sám principál si nechá
nastříkat šlehačku na obličej
a poté si jeho tygr může tuto
dobrotu z jeho obličeje slízat.
Tuto nebezpečnou situaci zažívá
jako jediný na světě.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Z artistiky to budou skvělá
a rychlá vystoupení na létající hraz−
dě, v programu jsou žongléři, fakíři,
unikátní vystoupení s názvem Klíčník
– artista, který jako by postrádal
klouby a kosti. Dokáže se naskládat
do akvária 60 x 60 x 60 cm. Dále
diváky čeká akrobacie na volném
drátu, práce s diabolem a řada dal−
ších vystoupení.
„Musím trénovat nejméně dvě ho−
diny denně,“ řekl mladičký akrobat
Ludvík Berousek, který se pochlubil
svými neskutečně ohebnými klouby.
Vlastně jako kdyby je ani neměl,
což diváci ostatně budou moci sami
vidět.
Národní cirkus Jo−Joo přijíždí do
Plzně opět po dvou letech, a tak je
skvělé, že si ho můžeme opět užít.
Rozhled - Jižní Čechy 4/2016

Profese s perspektivou – obor Cestovní
ruch v SOŠ a SOU Sušice
cestovního ruchu najdete na webo−
Cestovní ruch je dle Světové organi−
zace cestovního ruchu (WTO) a Svě−
vých stránkách www.sossusice.cz/
cestovni−ruch/profil−oboru.
tové rady cestování a cestovního ru−
Naši studenti jsou vychováváni k sa−
chu (WTTC) největším zaměstna−
mostatnosti, komunikativnosti, k milé−
vatelem a jedním z nejvýnosněj−
ších odvětví na světě.
V tomto oboru pracují
lidé na nejrůznějších
pozicích v oblasti ce−
stování – dopravy,
ubytování, stravování
a dalších službách
cestovních kanceláří,
v turistických infor−
mačních systémech,
centrech volného ča−
su a to jak ve veřej−
ném, tak v soukro−
mém sektoru.
Jsme jednou z mála
škol, která umožňuje
Praxe na recepci.
studium cestovního
ruchu jako hlavního oboru, nejen jako
mu a samozřejmému vztahu ke klien−
pouhé zaměření studia. Podrobnosti
tům. Studenty vedeme k praktickým
o vzdělávacím programu a množství
činnostem v nejrůznějších profesích
dalších výhod středoškolského studia
cestovního ruchu – na recepcích,

v oblastech
umění prode−
je, průvodcov−
ství, sestavení
zájezdu, práci delegáta, organizátora
akcí. Nacvičujeme a realizujeme práci
průvodců zájezdů, animátorů volného
času a to pro všechny věkové katego−
rie od dětí po seniory a nejrůznějšího
zaměření od zábavy, přes sport, do−
brodružství, relaxaci až po animaci
tvořivou a vzdělávací. Předpokládá se,
že studenti zvládnou také administra−
tivní činnosti charakteru ekonomické−
ho, manažerského i marketingového
a práci s počítačem na nadstandartní
středoškolské úrovni.
Samozřejmostí je výuka minimálně
dvou cizích jazyků a to nejen v hodi−
nách jazyků (celkem minimálně 7 vy−

studenty, dvoudenní pobyty v Německu
a další společné aktivity – to vše dosud
pro studenty zcela zdarma v rámci pro−
jektů Přeshraniční spolupráce Cíl 3
a v současné době žádáme o schválení
projektu v rámci programu Cíl EÚS.
Úspěšným praktikantům je otevřena
možnost další praxe, brigády, stálé pra−
covní smlouvy či studia v Bavorsku.
Pro studium cestovního ruchu na SOŠ
a SOU Sušice od září 2016 jsou ještě
volná místa pro podání přihlášky v dru−
hém kole. Možné jsou i přestupy z ji−
ných oborů středních škol i ve vyšších
ročnících při vykonání rozdílových
zkoušek.
Říká se, že je ideální, když je práce člo−
věku koníčkem. Z tohoto hlediska najde
své místo v cestovním ruchu snad kaž−
dý – ať již má zájem o kulturu, tradice,

Studentky cestovního ruchu ve Vídni.
učovacích hodin týdně v každém roční−
ku). Navíc angličtina a němčina zcela
přirozeně a nenásilně prolíná i do řady
odborných předmětů. Mnoho let spolu−
pracujeme s poskytovatelem profesní−
ho vzdělávání Volkshochschule Cham
a umožňujeme praxe našich studentů
v Německu nejen výběrově, ale celým
třídám, dále realizujeme profesní
workshopy společně s německými
Rozhled - Jižní Čechy 4/2016
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zvyky, sport, cizí jazyky, cestování, zví−
řata, rád baví děti či má vztah k lidem
s handicapem nebo rád pracuje s počí−
tačem a je technicky zaměřen… Pokud
nevěříte, navštivte naši školu a rádi
vám vysvětlíme všechny souvislosti,
možnosti a perspektivy našich absol−
ventů.
pi)
Využijte možnosti a pošlete přihláš−
ku do dalšího kola přijímacího řízení.
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Český zahradníkův rok začíná
v zahradních centrech

Nevím, nakolik byl klasik české
literatury Karel Čapek zdatným
zahrádkářem, ale stoprocentně
vím, že ve své knize Zahradníkův
rok popisuje, co všechno čeká na
zahrádkáře v průběhu celého ro−
ku. Všímá si jeho každodenních
starostí s tím, aby jeho zahrada
rostla. Kdyby tak měl k dispozici
dnešní vymoženosti, to by se mu
to možná psalo ještě lépe! Zcela
by stačilo, kdyby navštívil Za−
hradní centrum v Soběslavi,
Plzni, Jičíně nebo v Přešticích
a jeho srdce milovníka přírody
by jistě zaplesalo. Nevadí, my to
uděláme za něho, a to v doprovo−
du Ing. Rostislava Staňka, spolu−
majitele skupiny CIMS, a.s., jejíž
součástí je i Rašelina Soběslav.

w Vaše zahradní centra nabízejí
vše, co si člověk může představit
pod pojmem zahrada. Nemusím te−
dy jezdit od jednoho ke druhému,
abych našla to, co právě hledám?
To rozhodně ne. Konkrétně v pl−
zeňském či jičínském Zahradním
centru nabízíme 9400 položek za−
hradního sortimentu. Jen o málo
méně najdete i v našich zahradních
centrech Soběslav nebo v Přešti−
cích, které jsme otevřeli teprve letos
v únoru. Nabídka zahrnuje široký
sortiment živého rostlinného materi−
álu počínaje a našimi špičkovými
hnojivy a substráty konče. Navíc se
snažíme lidem při prodeji dobře po−
radit, například s chemickou ochra−
nou či výživou rostlin, volbou rostlin
pro zahrádku či do interiéru. Chodí
k nám zákazníci třeba jen i pro radu
či konzultaci.
w V čem spočívá podstata oblíbe−
nosti vašich zahradních center?
Především v tom, že prodáváme
vysoce kvalitní produkty přímo od
producentů nejenom z Čech a Mora−
vy. Například stromy a keře dováží−
me též z Itálie, květiny z Holandska.
Díky tomu, že provozujeme 4 centra
a chystáme další, tak máme velmi
dobrou vyjednávací pozici přímo
u výrobců zahradního a zahradnic−
kého sortimentu a tudíž do našich
cen nezahrnujeme zbytečné náklady
za zprostředkovatele a velkoobcho−
dy. Například 60 cm plastový truhlík
na muškáty, který v běžné síti koupí−
8

Otevírací doba
Po – Pá: 8:00 – 17:00
So:
8:00 – 11:00
Ne:
zavřeno

nás zákazníci tak oblíbili – doufáme,
že je nezklameme.
w Osobně oceňuji i to, že vaši za−
městnanci poradí, co a jak udělat,
co koupit, protože v tom nepřeber−
ném množství sortimentu se samo−
zřejmě vyznají lépe ne já?
To je samozřejmé, poradí, ukážou,
předvedou. Nehledě na to, že hodně
užitečných informací a rad najdete
i na našich webových stránkách
Zahradnickakucharka.cz a Raselina.cz.
Jsou zde nejenom informace o spo−
lečnosti a kontakty na jednotlivá
zahradní centra, ale také kompletní
aktuální sortiment, poradna pro zá−
kazníky a celá řada dalších užiteč−
ných zajímavostí.
w Zmínil jste se o společnosti Ra−
šelina a.s. v Soběslavi, což je jistě
pojem mezi zahrádkáři?
To je pravda. Je to náš producent−
ský závod, kde vyrábíme nebo balíme
substráty, zeminy, kapalná, minerální
a organická hnojiva. Produkujeme
též vlastní řadu travních semen atd.
Kvalita a výjímečnost našich sub−
strátů se výrazně odlišuje od běžně
dostupných substrátů na trhu v ČR.
Jde o surovinu především z jižních
Čech, jejíž odlišnost spočívá v jejím
složení. Je to opravdu velká alchy−
mie. Každý substrát je totiž svým
složením a různorodých frakcí rašelin
předurčen k pěstování různých plo−
din. Je rozdíl v tom, zda potřebujete
vhodný substrát pro muškáty nebo
například pro trávníky. A to u nás za−
ručeně najdete. Velkou výhodou na−
šich substrátů je vysoký obsah tzv.
tmavých (černých) rašelin. Málo−
který zahradník v prodejně pozná,
který substrát obsahuje vysoký podíl
tmavých rašelin. Ten s označením
Rašelina Soběslav zásadně mini−
malizuje celkovou náročnost na zalé−
vání rostlin. Svou konzistencí vodu
velmi dlouho zadržuje a rostlinám
prospívá. Lépe zadržuje i veškeré
živiny. Do těchto substrátů přidáváme
i určitý podíl tzv. bílých rašelin
z Pobaltí, které naopak zabezpečují
přístup kyslíku ke kořenovému sys−
tému rostliny. Správný substrát
a hnojivo je prostě a jednoduše zá−
klad pro vše živé na zahrádce. Ale
to vše našim zákazníkům vysvětlí
zaměstnanci přímo v našich Zahrad−
ních centrech v Soběslavi, Jičíně,
Plzni a Přešticích.
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Ing. Rostislav Staněk

te za 55 Kč, u nás nyní vyjde v akci
na 29 Kč. V Soběslavi odpadají na−
víc i náklady na logistiku – z fabriky
do prodejny je to pouze přes dvůr.
w Kladem je skutečnost, že prodá−
váte sortiment z vlastního produ−
centského závodu v Soběslavi…
Máte pravdu. Výrazným faktorem
úspěchu je i to, že sortiment substrá−
tů, zemin, mulčovacích kůr, organic−
kých a minerálních hnojiv a dalších
položek odebíráme přímo z našeho
vlastního závodu Rašelina, a.s., a to

za bezkonkurenční nákupní ceny. To
nám umožňuje nabídnout zákazníkům
rozumné maloobchodní ceny celého
sortimentu. Například Mulčovací kůru
tříděnou 70l prodáváme nyní za 89
Kč, což je prokazatelně nejnižší cena
v regionu. Tuto cenu nemá ani Mount−
field. A zákazníci to oceňují. V roce
2015 nás jen v Plzni navštívilo 40 tisíc
zákazníků. Letos evidujeme v So−
běslavi od počátku roku nárůst tržeb
téměř o 300 %. Jezdí k nám celé
Táborsko. Jsme neskutečně rádi, že si

Kontakty na centra:

Zahradní centrum Soběslav
Na Pískách 488, 392 01 Soběslav
Mob.: +420 381 205 331
E−mail: bartonova@raselina.cz
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Začátkem devatenáctého století
měl jistý náš básník starost o to,
co z nás Slovanů bude za sto roků
a co bude z celé Evropy? Asi jsme
to neměli nikdy příliš jednoduché.
Celé generace usilovaly o svo −
bodu a chtěly se vymanit z ci −
záckých vlivů.
Již 18. ledna 1409 český Král
Václav IV psal: „…My tedy, pova−
žujíce za nespravedlivé, aby z prá−
ce obyvatel, kteří na prospěch z ní
po právu mají nárok, těšili se
cizin ci, když dávat přednost ci −
zincům před domácími je zvráce−
ním náklonnosti… .“ Tehdy šlo
o to, že na pražské univerzitě měli
Němci tři hlasy proti jednomu
hlasu českému, a právě vydaný
dekret Kutnohorský byl listinou,
omezující vliv cizinců na naší uni−
verzitě. Že by býval český král byl
také xenofobní? Ale stejně nám to
na delší dobu moc nepomohlo.
Byla zhruba polovina devate−
náctého století, přesně rok 1834,
když evangelický kněz a historik
Samuel Tomášik přicestoval do
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Hej Slované!

Prahy. Byl pobouřen, když v uli−
cích Prahy slyšel mnohem více
němčiny než mateřského jazyka.
Zoufal si, že matička Praha,
ta „perla západního slovanského
světa“ se utápí v německém moři.
Tehdy napsal píseň Hej Slované,
která se stala velmi oblíbenou
ve vlasteneckých kruzích několika
slovanských zemí a je známá
v několika jazycích. Už o 14 let po−
zději volali čeští vlastenci „do
zbraně,“ opět v touze vymanit se
z cizácké poroby. Revoluce se ko−
nala pod vedením pokrokových
vlasteneckých podnikatelů, spiso−
vatelů a novinářů, ale dostali jsme
mohutně na frak. Svoboda se ne−
konala a K. H Borovský radil, že
časem bude nejspíš nutno při−
tisknout se k velikému dubisku, jež
dosud vzdoruje zhoubným časům,
čímž myslel bratrské Rusko, které
nikdy porobeno nebylo a řada
vlivných osobností, spisovatelů
a vlastenců se začala učit azbuku
Jen nadšeným vlastencům té
doby dodnes vděčíme, že naše

l

společnost nebyla germanizována
a čeština, která měla být jako ja−
zyk služek vymazána ze slovníku,
zůstala i jako úřední jazyk zacho−
vána. Ačkoliv obsahuje množství
germanizmů a výrazů převzatých
z latiny, je to po našem. Píseň Hej
Slované se vypořádává i s eventu−
alitou, že se nad námi hrozná bou−
ře vznese, skála puká, dub se lá−
me, země se třese, ale my stojíme
stále pevně…?
Dnes by moje babička nejspíš
zkoprněla, kdybych jí k jejím
domluvám odpověděla jazykem
současných českých televizních
seriálů „… hele babčo, nešil, co
tě bere? Vo co gou? No tak sory,
ale dobře víš, že takový prkotiny
já neřeším“. Ve svém oblíbeném
časopise o filmových hvězdách
by se dočetla, že ta a ta „dora−
zila“ kamsi na ples, a pak „se
přesunula“ jinam, přičemž neuhlí−
dala rozkrok a vypadlo jí ňadro.
V telefonu by jí radili, že pokud
chce vyřídit tohle, musí stisknout
jedničku, v případě že tamto,
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stiskne dvojku a úplně na konci
té číselné tirády by se ozvalo call
centrum se svým blbečkovským
„jak vám mohu pomoci?“ Snad je
za okolností těchto zásadních
změn naší společnosti pochopi−
telné, že jsem docela ráda, že
moje babička už je tam nahoře
a v bezpečí.
Vše nasvědčuje tomu, že už
skála puká, dub se láme, svět se
třese, i kolem naší země to vře,
přičemž útěcha, že „bůh je s ná−
mi, a kdo proti nám, toho smete“
nemusí vyjít. Na veliké dubisko na
východě, dosud neporobené
a důsledně odmítající se porobit,
což leží světovým obhájcům míru
a lidských práv tvrdě v žaludku,
se soustředěně plije. A pokud jde
o naše vlastenectví? Hej Slované!
Ještě naše slovanská řeč žije,
dokud naše věrné srdce pro náš
národ bije – ale právě v tom je za−
kopaný pes. Vyskytují se ještě
věrná srdce, která bijí pro český
národ?
Dagmar Hermanová
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Nejkrásnější dům skla na světě

V Pasově je největší světová
sbírka českého skla

dieslovým motorem. Mezi
prvními zákazníky bylo
především mnoho poutní−
ků se zájmem navštívit

V centru Pasova, na břehu ře−
ky Dunaje, hned vedle radnice
stojí zajímavý dům jménem
Wilder Mann, který až do kon−
ce 19. století sloužil jako hotel.
Vystřídala se v něm spousta
zajímavých hostů, mezi něž
patřila i rakouská císařovna
zvaná Sissi. Během 20. století
byl hotel přestavěn na byty.
V roce 1980 koupil tento a dal−
ší 3 přilehlé domy pan Georg

S Rotelem po celém světě
V roce 1962 se uskutečníla ces−
ta do Indie, která tam i zpět trvala
84 dní a byla velmi dobrodružná.

českého skla na světě. Sklář−
ské muzeum v Pasově bylo za−
loženo 1985 Georgen Höltlem.

Vše začalo autobusem Tatra

V roce 1945 bylo Georgu Höltlo−
vi 17 let. Byl vlastníkem řidičské−
ho průkazu a měl svůj český
autobus značky Tatra na dřevo−
plyn, se kterým provozoval linku
Tittling – Pasov. Tenkrát už exi−
stovala také železnice mezi
oběma městy, ale
kvůli rozbitému mos−
tu vlaky nejezdily.
Pan Georg Höltl měl
tedy zákazníků dost.
Ujet vzdálenost 20
km tehdy trvalo asi
2 hodiny, a když jel
přeplněný autobus
do kopce, musela
část cestujících vy−
stoupit a jít pěšky.
V roce 1949 byla
měnová
reforma
a se zavedením mar−
ky už bylo možné
koupit i naftu. Panu
Höltlovi vznikla na
jeho lince silná
konkurence, a tak
se rozhodl, že bude
jezdit do světa.
Höltlovy autobusy dnes potkáte po celém světě.
Hotel na kolečkách
Celkem jich jezdí sedmdesát
Od roku 1950 směli
Němci jezdit do ciziny, tak začal
Höltl za účelem obnovení slav−
organizovat výlety do Švýcar−
ného hotelu a zřízení sklářské−
ska a pak hned do Itálie. To už
ho muzea. Dnešní hotel Wilder
měl ale autobus jiný, poháněný
Mann ukrývá největší sbírku
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jízda vylepšeného autobusu
vedla přes Turecko až do
Jeruzaléma. Infrastruktura by−
la tenkrát naprosto katastrofální.
Pan Höltl si z výpravy přivezl vo−
du z řeky Jordánu a nechal
s ní pokřtít svého prostředního
syna Petra.

Sklářským muzeem nás provedl syn zakladatele Petr Höltl
slavná evropská svatá místa,
například ve Francii nebo
Španělsku. Autobus měl vzadu
přívěs se stany, ve kterých se
přespávalo. Bylo to levné cesto−
vání. Tak to fungovalo tehdy
v 50. letech. Pak se ale z poutní−
ků stali normální turisté a vy−
vstaly požadavky na zlepšení
komfortu cestování. Stany už
nestačily, tak pan Georg Höltl
vymyslel přívěs s kabinami na
spaní, aby v něm mohli všichni
cestující přenocovat. Takový
hotel na kolečkách, dnešní
Rotel. Bylo to v roce 1959. Svůj
nápad si pro jistotu nechal pa−
tentovat. Cestování najednou
začalo být o něčem jiném. První
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Naštěstí měli turisté zkušeného
průvodce, který cestu do Indie
podnikl už ve 30. letech na mo−
torce. Pak se jezdilo dál, napří−
klad v roce 1964 do Ruska, v ro−
ce 1966 do USA, v roce 1969 na−
příč Saharou. Od roku 1972 jsou
na programu cesty po celém
světě. Höltlovy autobusy dnes
potkáte skutečně všude, také
v Austrálii. Celkem jich jezdí 70.
Turisté si většinou koupí zájezd
v CK v Tittlingu nebo přes inter−
net, pak odletí z Německa leta−
dlem a v té které destinaci na−
stoupí do autobusu. V něm stráví
příštích 14 nebo i více dní. Prů−
vodci jsou velmi zkušení a zvlád−
nou nejen pestrý výklad, ale 4
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Hotel Wilder Mann je hned vedle pasovské radnice
4i uvařit snídani a večeři pro ce−
lé osazenstvo. Hygiena je zajiš−
těna většinou v campech.

Láska ke sklu
Už ze svých prvních cest do
Orientu si pan Georg Höltl při−
vážel různé sklo a také keramic−
ké amfory. Tři 2000 let staré řím−
ské koupil v roce 1959 u Mrtvého
moře. Tenkrát ještě netušil, že
tím pokládá základní kámen své
budoucí sbírce. Na začátku
70. let začal sbírat
sklo české. Ještě
o něm sice nic ne−
věděl, ale tušil, že
je tam zachycena
dávná kultura té
nejvyšší úrovně,
která se nacházela
přímo před jeho
dveřmi. To v něm
probudilo nebýva−
lý zájem, a tak ku−
poval sklo z růz−
ných aukcí, přede−
vším to, které jed−
notlivé hutě vyrá−
běly pro evropský
trh. Během 10 let
nashromáždil 2400
krabic od banánů
plných obrovských
pokladů. Jako ideální prostor
pro vystavení sbírky se jevil
právě zrekonstruovaný hotel
Wilder Mann.

Astronaut Armstrong
otevírá muzeum
Dne 15. března roku 1985 pře−
střihl americký astronaut Neil
Armstrong pásku nově vzniklé−
ho muzea. O něco později se
začali sjíždět odborníci, kteří sklo
pečlivě roztřídili podle epoch
a místa vzniku a vše do detailu
popsali. Byly to především dámy
Rozhled - Jižní Čechy 4/2016

dr. Heydová a dr. Brožová z Pra−
hy a dr. Zelasko z Polska. Svět
začal pasovské muzeum uzná−
vat jako nejvýznamnější výzkum−
né centrum evropského skla.

Skleněná krása z Bavorska,
Šumavy a Krkonoš
Těžiště sbírky leží hlavně v do−
bě od 19. století až po secesi. Je
tu i pár moderních věcí, ale jen
okrajových. V muzeu se ve velké
míře nacházejí exponáty ze
sklářských hutí Ba−
vorského lesa, Šu−
mavy a Krkonoš jak
z české, tak i polské
strany. Většina z hu−
tí už dnes neexistu−
je. Velký prostor byl
dán sklu z Kláš−
terského Mlýna po−
blíž Rejštejna a ta−
mější značce Lötz
nebo sklárně Wil−
helm Kralik z Leno−
ry. Všech asi 30 000
kusů je vystaveno
v 600 vitrínách
a rozmístěno do tří
podlaží.
Neobvyklý zážitek
si v minulosti nene−
chaly ujít mnohé
slavné osobnosti, např. Simeon
II. – král bulharský, Silvia – králov−
na švédská, Michail Gorbačov,
papežův bratr Georg Ratzinger,
Karel Schwarzenberg, Václav
Klaus, němečtí spolkoví prezi−
denti Richard von Weizsäcker,
Roman Herzog Joachim Gauck
a další.
Náš průvodce, syn zakladatele,
Peter Höltl co nejsrdečněji zve
všechny české návštěvníky
Pasova do sklářského muzea,
které je v hotelu Wilder Mann.
Romana Merglová
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Žijte přítomností a radujte se z toho, co máte
Děkuji všem čtenářům za velmi pozi−
tivní reakce na moje články a za
uznání. Budu se snažit, aby témata,
kterým se ve svých věštbách věnuji,
vás zajímala a byla
vám blízká.
V této době, kdy
nám začíná jaro,
uvádíte ve svých
dopisech, telefoná−
tech i mailových
zprávách, že vás
stresuje jarní únava.
Ptáte se, jak se jí lze
vyhnout.
V první řadě je třeba
zbavit se virů.
Úspěšně jsem vy−
zkoušel dva prepa−
ráty. K celkovému zbavení virů je vhod−
ná sada bylin, a to rakytník + šalvěj +
zlatobýl. Tuto bylinnou směs zalijte
vodou o maximální teplotě 70 °C.
Zásadně ne vařící vodou, tím zničíte lé−
čivé účinky bylin. Jen pro zajímavost
připomínám, že citron i med snese jen
50 °C. Také se mě dotazujete, zda lze
bylinné čaje sladit medem. Ano, je to
možné. Bylinnou směs rakytník + šal−
věj + zlatobýl louhujte 35 minut a uží−
vejte jednu třetinu litru denně. Dopo−
ručuji pít napoprvé 4 týdny a potom
preventivně jednou za rok alespoň
14 dnů. Denní dávku připravíte tak, že
do jedné třetiny litru dáte jednu kávo−
vou lžičku bylinné směsi. Dále užívejte
oregano. Působí účinně také na chla−
mydie, které má 95 % lidí. Je lepší uží−
vat oreganový olej nebo kapsle.
Na vyčištění trávicí soustavy dopo−
ručuji kopřivu + heřmánek + třeza−

lku. Musím upozornit, že kopřiva
s třezalkou snesou 70 °C a heřmánek
jen 50 °C. Proto se musí louhovat
zvlášť celou hodinu. Tuto směs zač−
něte pít za 14 dní
po skončení užívání
čajů na zbavení virů
a to po dobu 10 až
14 dnů. Vypijte na
lačno zhruba půl lit−
ru denně tohoto ča−
je z bylin. Tím si vy−
čistíte tělo od virů
a zbavíte se jarní
únavy. Podle mě
žádné zázračné kú−
ry neexistují. Neza−
pomínejte na užívá−
ní minerálů a vita−
mínů, jak jsem o tom psal v minulém
vydání. Často mi klienti říkají, proč
mají brát vitamíny minerály, když se
snaží jíst pestrou a vydatnou stravu.
Bohužel pravda je taková, že ve stra−
vě je pouze 30 % potřebných minerá−

lů a vitamínů. Mějte rovněž dostatek
pohybu, který podporuje samočisticí
schopnost těla a je nutné udržovat
svalovou hmotu. Hodně se sprchujte
a dobíjejte se energií z náhradních
zdrojů.
Když se na 20 až 25 minut opřete
o strom, získáte 20 % energie. Při ho−
dinové procházce lesem také získáte
20 % energie. Když si sednete ke stro−
mu a opřete si o něj záda, pak 20 %
energie získáte zhruba za 35 minut. Ze
stromů je živý organizmus schopen
nejefektivněji přijímat energii mezi 12.
až 18. hodinou letního času. Energie
mnoha stromů a keřů má léčivé účin−
ky. Například bříza podporuje regene−
raci mozkových buněk a příznivý vliv
má na žlázy, zejména štítnou žlázu.
Smrk podporuje růstový hormon, bo−
rovice blahodárně působí na slezinu,
tlusté střevo a dýchací ústrojí, jedle na
činnost ledvin a močového měchýře.
Kdo má problémy se srdcem a krev−
ním oběhem měl by si vyhledat buk.

Stanislav Brázda na Kdyňsku
V sobotu 9. dubna 2016 bude mít Stanislav Brázda dvě
přednášky. Od 14:00 hodin vystoupí v obci Mezholezy
u Kdyně a v 17:00 hodin v Muzeu příhraničí ve Kdyni.
Tematické okruhy jeho přednášky jsou například:
n ZDRAVÍ – zjišťování příčin zdravotních problémů a jejich

odstranění, jak se dožít vysokého věku, psychická pohoda.
n LÁSKA – jak řešit problémy ve vztazích.
n ÚSPĚCH – jak se stát úspěšným.
n Dotazy a diskuse.

Jste srdečně zváni.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
Energií se vaše tělo také dobíjí při od−
počinku v teplé vodě ve vaně. Za 20
minut načerpáte 20 % energie.
Z mých mnohaletých zkušeností radím
všem, kteří se chtějí zbavit jarní únavy,
aby své tělo i duši měli pokud možno
v rovnováze. Kolik úsilí věnujete péči
o tělo, tak stejně velkou pozornost vě−
nujte i duši. Není to nic obtížného.
Například při každodenním spěchu
a shonu nezapomínejte na radost ze ži−
vota. Zeptejte se sami sebe, kolik ra−
dosti a štěstí jste zažili právě v ten den,
kdy čtete můj článek. Žijte přítomností
a radujte se z toho, co máte. Ne−
myslete stále na minulost, která vás
brzdí. Když jdete nebo jedete na kole,
autem, také se neotáčíte dozadu.
Vyvarujte se snění o budoucnosti. Není
to ten správný počin. Snít je jako mlha,
která se najednou rozplyne a vám zů−
stane trpké zklamání. Jakákoliv nerov−
nováha znamená pohromu. Když je ne−
rovnováha ve vztahu, tak se vztah roz−
padne, v lidském těle nerovnováha
způsobí onemocnění. Jestliže budete
mít tělo i duši v harmonii, využijete na
maximum své možnosti a schopnosti.
Nepoznáte, co je jarní únava. Budete
mít radost ze života, energii, chuť a elán
stále něco nového tvořit. Žít přítomnos−
ti také od vás vyžaduje udělat tlustou
čáru za minulostí a nepatlat se v ní.
Stanislav Brázda

Nová sezóna na památkách a investice za desítky milionů!
Návštěvnická sezóna na památkách
ve správě Národního památkového
ústavu začala. Návštěvníci se mo−
hou těšit na novinky v expozicích,
velkou spoustu osvědčených kultur−
ních akcí, hudební festivaly, noční
i speciální prohlídky, výstavy, kon−
certy, divadla či programy pro děti.
Vybrané památky se zapojí také
do oslav výročí narození Karla IV.
Novinkou je inovovaný věrnostní
program Klíč k památkám, více
přizpůsobený mladé elektronické
generaci.
Na památkových objektech probí−
há nejen pravidelná údržba, ale i vět−
ší stavebně−investiční akce, které
přispívají k péči a záchraně svěřené−
ho kulturního dědictví, ale též ke
zkvalitňování nabízených služeb.
12

„V rámci letošních stavebních akti−
vit zahájíme několik víceletých projek−
tů – opravu a restaurování zámeckých
arkád v Jindřichově Hradci, opravu
dřevěné konstrukce mostu na hradě
Rožmberk, opravu vnitřní eskarpy
hradebního příkopu v Nových Hra−
dech či druhou etapu rekonstrukce
Mincovny v Českém Krumlově,“ vy−

jmenoval zcela nové aktivity Petr
Pavelec, ředitel Národního památko−
vého ústavu v Českých Budějovicích.
V Českém Krumlově bude pokra−
čovat rekonstrukce Horské zahrady,
příprava projektové dokumentace na
záchranu a obnovu letohrádku Bella−
rie a dokončeno bude Centrum stu−
dijních pobytů. Pokračující práce se
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týkají také stavebních úprav hospo−
dářského křídla na zámku Červená
Lhota, postoupí netradiční obnova
věže Jakobínky na Rožmberku a bude
dokončena obnova a restaurování zá−
padní ohradní zdi a domku Markéta
na Kratochvíli. „Restaurováním pro−
jde také kaple Nejsvětější Trojice
v budově bývalého morového špitálu
v Českých Budějovicích, ukončena
bude též rehabilitace interiérů
tzv. Hostinských pokojů na zámku
Hluboká a klášteru ve Zlaté Koruně
budou vyměněna požární čerpadla,“
doplnil výčet Petr Pavelec.
Plánované stavební aktivity budou
financovány ze státního rozpočtu,
některé s přispěním dotací a do−
sáhnou na částku téměř 80 milionů
korun.
(pru)
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Zdevastované budovy kláštera
se konečně dočkají opravy!
Konečně! Zdevastované části areálu
kláštera ve Vyšším Brodě na Česko−
krumlovsku se konečně dočkají
oprav. Náklady si vyžádají stovky mi−
lionů korun! Řád cisterciáků je získal
v restitucích teprve loni na podzim.
Budovy ale chátrají už od 50. let, kdy
klášter zavřeli komunisté.
Oprava pravděpodobně začne pi−
vovarem, ve kterém se vařilo pivo již
ve 14. století.

„První zmínka o pivovaru byla ko−
lem roku 1368. Vařilo se tady kláš−
terní pivo, ale teď je budova takto
zdevastovaná,“ říká převor kláštera
Justin Berka.

Jedná se však podle něj o krásné
technické stavby, které se cisterciáci
nyní pokusí zachránit, když mají ko−
nečně možnost. Plánují, že by se zde
pak konečně mohlo začít vařit pivo!
Vyšebrodský klášter se restituoval
na dvě části, proto je nyní jedna část
již vyhledávanou památkou a druhá
zanedbaná.
„V roce 1991 jsme dostali polo−
vinu areálu s kostelem, lékárnou,
administrativní bu−
dovou, prelaturou,
to jsme už opravili.
Druhou část se zde−
vastovaným pivova−
rem, mlýnem a hos−
podářskými budo−
vami jsme ale získali
až v říjnu 2015 a bo−
hužel za těch 25 let
nečinnosti to zchát−
ralo,“ dodává Justin
Berka.
Podobně na tom byl a je klášter
v Milevsku na Písecku. Zde klášter
rovněž prošel rekonstrukcí, ale ně−
které části areálu na opravy teprve
čekají!
(pru)

Žďákovský most opět mimo provoz!
Známý Žďákovský most na Písecku
se opět zcela uzavřel pro veškerou
dopravu. Od dubna až do konce červ−
na zde stavební firma, která unikátní
přemostění rekonstruuje, odstraňuje
provizorní pruh asfaltového povrchu
a poté bude pokračovat v rekonstrukci.
Most byl od prosince dočasně
otevřen jen částečně. Nyní bude pro
veškerou dopravu mimo provoz
od příštího pátku až do konce září,
kdy by rekonstrukce měla skončit.
Řidiči tak musejí volit až 20kilome−
trovou objížďku.
Náklady na rekonstrukci jsou oko−
lo 200 milionů korun. Most čekal na
svou opravdu nejméně čtyři roky.
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Hrozilo, že se zhorší stav ještě více.
Proto na jednu stranu obyvatelé
i starostové okolních obcí, včetně
Orlíku jsou rádi, že se Žďákovský
most opravuje, na druhou jsou na−
štvaní, že den co den musejí volit
objízdnou trasu, což všechny stojí
čas i peníze.
„Možná, kdyby se opravovala
vždy jedna polovina a druhá byla
alespoň pro osobáky, autobusy
a chodce v provozu, by to bylo lepší.
Nicméně situace je jaká je a asi s tím
nic neuděláme,“ podotkl profesio−
nální řidič Martin Šmerda, který
musí skoro denně jezdit po okolních
trasách.
(pru)
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PŘIJMEME do stálého
pracovního poměru fak−
turantku. Nutná znalost
NJ a MS Office. Firma
v Horažďovicích. Tel.:
777331336. RR 60240
DO KAVÁRNY v Železné
Rudě hledáme pracovnici
na přípravu kávy a zdo−
bení pohárů. Mladý ko−
lektiv, turnusy, ubytování
zdarma. Tel.. 602486490.
RR 60232

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Též
koupím ramínko zadního
stěrače na Renault Espace
trojkové
řady.
Tel.:
731064361. PM 160013
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

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na tel.:
720543953. PM 160068
KOUPÍM STARŠÍ PIVNÍ
PŮLLITRY A TŘETINKY
S NÁPISY PIVOVARŮ,
SBÍRKY I JEDN. KUSY.
TEL. 732170454, SBĚ−
RATEL. PM 160008
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna.
Tel.:
603383211. PM 160029
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzdu−
chovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za bu−
dování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový
model děla, tanku, au−
tomobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 160054
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 160030
STARÉ
fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Leica,
měchové aj.) barome−
tr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panen−
ky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti−
nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
160055
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, hodi−
ny, lampová rádia, kni−
hy a časopisy o auto−
mobilismu, vše skaut−
ské a junácké, po−
hlednice,
odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698.
PM
160056
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NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1955
VÝKUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný,
selský),
lustry, hodiny, obrazy
a různé staré věci na
dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 160003
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí staré po−
hlednice − až 10. tis. Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat−
schen, Paterlhütte, Gla−
ser wald, Stadln atd.),
dobře zaplatím i jiné po−
hlednice do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost,
mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 60059
KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále sta−
rý litinový ponk a různé
litinové nohy, různé ple−
chové skříňky se šuplí−
ky a truhlářský ponk
s dřevěnými závity na
dekoraci. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
160005A

l
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ROZVEDENÝ sympaťák
58/180, nekuřák, s bytem
v Plzni, hledá trochu pr−
satou ženu pro trvalý
vztah. Tel.: 773042410.
PM 160095

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
KOUPÍM starší chalupu
s disky, rozměr i pro nové
nebo rodinný domek vhod−
Avie, motor s šestistupňo−
ný k opravě, rekonstrukci,
vou převodovkou a kom−
do 300 tisíc Kč, tel.:
pletní dveře do kabiny
735839537. RR 60156
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly.
Prodám také díly na Avii
31 r.v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
PRODÁM motorovou sed− převodovkou, pěkné pneu
mimetrovou loď s malou včetně disků, světla atd
kajutou, německé výroby Dále prodám valníkovou
se Z nohou a se zabudova− sklápěcí korbu LIAZ
ným, nefunkčním osmi− z
trambusu.
Tel.:
válcovým karburátorovým 736139113 PM 160025
motorem GMC, včetně
dvounápravového brzdě− KOUPÍM za vaši cenu do
ného přívěsu. Plzeňský soukromé sbírky moto−
kraj. Cena k jednání 70000 cykly a náhradní díly
značek JAWA, ČZ, PRA−
Kč. Tel.: 723622663 PM GA, OGAR od r.v. 1929
160022
do r.v. 1989 s doklady

PRODÁM sklápěcí náklad−
ní auto Trambus 706 Š,
16 t, se zadním náhonem
bez SPZ. Cena 20000 Kč
a Trambus 706 Š, 16
t s předním náhonem, ce−
na k jednání 50000, pří−
PRODÁM svař. elektrody padně na náhradní díly.
bazické, pr. 2,5 + 3,2 Dále prodám sklápěcí valní−
mm, rutilové pr. 3,2 mm, kovou korbu na 10 t a pěk−
kyselé pr. 2 mm, nerezové né pneu, přední a zadní ná−
různé průměry. Vše dobrý pravy a jiné díly Tel.:
stav, levně. Plzeňsko, 736139113 PM 160023
osobní
odběr.
Tel.: PRODÁM traktor Krystal
724176766.PM 160091
80 11 bez SPZ, kloubový
PRODÁM mobilní buňky traktor Škoda 180 se zad−
UNIMO, více druhů, roz− ními hydraulickými rame−
měry 6m x 2,5m x 3m, po ny s SPZ, vhodný pro ze−
montáži vhodné jako dílna, mědělské práce a práce
mobilní zahradní domek v lese, přívěsný nakladač
apod., Ejpovickou buňku za traktor typ 750 a 500,
5−6m x 3m x 3m – více malotraktor McCormic
kusů, vnější opláštění – s čelním nakladačem bez
jemně vlnitý hliníkový SPZ. Tel.: 603383211. PM
plech. Vnitřní rozvod elek− 160024
třiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019

l

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60230

i bez. Tel. 608941498.
RR 60133

KOUPÍM Koupím traktor
Zetor řady 25, 30, 40, 50,
60, 70 i 80, s čelním na−
kladačem, ale i bez něj.
Tel.: 723622663. PM
160026

ROBERT 36let/ 179 cm/
80kg/ 21/5cm, hnědé vla−
sy – krátký sestřih, bývalý
pornoherec, hledá roštěn−
ku či pár do svého pelíšku.
Telefon.: 602828249 (nej−
lépe SMS,ozvu se Vám
zpět). PM 160103

KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na Vaše otázky
a magie pomůže při řešení
potíží. Výklady karet, roční
předpovědi, pomoc v me−
zilidských a milostných
vztazích, při materiálních
a zdravotních problémech.
Odrušení negací či kletby.
Tel.: 775901978. PM
160060
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 160027
KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@seznam.
cz. Děkuji :) RR 50521

HLEDÁM ženu do 45 let
na trvalý vztah plný
lásky a radosti. Pokud víš,
co život obnáší, tak se
budu těšit. Já 37 let, vyš−
ší sportovní postavy.
Tel.: 722749243. PM
160101

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rozhled - Jižní Čechy 4/2016

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@
seznam. cz. Děkuji :) RR
50521
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FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel.: 702 389
914. KŘI PM 160016

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku−
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579.
PM 160017

l
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VÝZVA

Pánové, kteří jste ab−
solvovali základní vo−
jenskou službu v Lí−
ních u Plzně u vojen−
ského útvaru 2494
v roce 1966 až 1968,
ozvěte se. Připravu−
jeme setkání k 50. vý−
ročí nástupu na zá−
kladní
vojenskou
službu. Setkání býva−
lých záklaďáků se
uskuteční v sobotu
14. května 2016 ve
14:00 hodin v Chotě−
šově u Plzně v Res−
tauraci Pod Klášte−
rem. Hudba Klatov−
ská heligonka.

Tel.: 739 690 532

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
RYCHLÉ půjčky 5 tis.−300
tis., hypotéky až 3 milio−
ny Kč, bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
160072

vyjde
3. 5. 2016
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Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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