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Podle mé teorie znamená 
tajemno něco dosud ....

Korunovační klenoty v Krumlově
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Primátor Českých Budějovic čelí kri−
tice! Ta se týká výkonu jeho funkce
prvního muže krajské metropole. Prý
se tak trochu „fláká“ a neúčastní se
některých oficialit. Přitom on sám to
popírá a říká, že vše podstatné
absol vuje. Za slovy vidí pouze před−
volební boj koalice s opozicí. Pře −
devším mezi hnutími ANO, které za−
stupuje, a Občané pro Budějovice,
bývalého a dnes již pravomocně od−
souzeného primátora Juraje Thomy!

Jedenáct českobudějovických za−
stupitelů z TOP 09, Hnutí Občané
pro Budějovice a Nezávislých kriti −
zuje práci primátora Svobody. Podle
nich dostatečně nereprezentuje
město a nepřipravuje se na zasedání

zastupitelstva. „Neúčast pana pri−
mátora při slavnostním svěcení bis−
kupa českobudějovické diecéze, ne−
účast na říjnových oslavách státních
svátků a další věci svědčí o tom, že
se nevěnuje všemu, čemu by měl,“
upozorňuje na údajné prohřešky 
primátora zastupitel Ivo Moravec
z Hnutí Občané pro Budějovice. 

Jiří Svoboda z Hnutí Ano 2011 na
to však reaguje tím, že jde o velmi
„podlá“ prohlášení, která nemají za
cíl poukázat na něco smysluplného,
ale „najít si hůl na psa, když ho
chcete bít“. 

„Je to otázka toho, že se opoziční
strany, které mají minimální šanci do−
stat se do krajského zastupitelstva,

snaží využít každé příležitosti pro zvi−
ditelnění. A to samozřejmě zasedání
zastupitelstva krajského města je.
Například přijetí amerického velvy−
slance jsem se nezúčastnil proto, že
jsem měl jiný pracovní program. Pan
velvyslanec zde byl na pozvání uni−
verzity a jeho návštěva byla ohlášena
jen pár dní předem. Jinak si nemys−
lím, že bych cokoli zanedbával.
Rozhodně ne to, co mi přikazuje zá−
kon,“ říká primátor Svoboda.

Podle mnohých občanů Budějovic
řeší „někteří“ zastupitelé nesmysly.
„Jsou daleko důležitější věci ve
městě, které by se měly řešit, a ne
to, čeho se primátor účastní nebo
ne. Je vidět, že někteří zastupitelé
se rýpají v nesmyslech, ale smyslu−
plné věci a problémy jim unikají,“
kritizuje situace obyvatel města
Josef Mareš. (pru)

Primátor se prý „fláká“

Primátor Českých Budějovic 
Jiří Svoboda
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Má za sebou řadu filmů, naposledy
nejúspěšnější seriál posledního
desetiletí Policie Modrava. Jeho
pokračování právě v těchto měsí−
cích na Šumavě natáčí. Žije ves−
měs na Kvildě a k jižním Čechám
má tudíž velmi vřelý vztah.
Jaroslav Soukup dokáže, podobně
jako Zdeněk Troška, ukázat krásy
jednoho z nejkrásnějších českých
krajů.

Letos oslaví Jaroslav Soukup 70.
narozeniny a momentálně „maká
jako šroub“. Až do začátku října
v jihočeské i západočeské části
Šumavy se svým štábem a desít−
kami herců točí Policie Modrava 2.

„Zatím nám i přes extrémní výky−
vy počasí natáčení jde dobře. Až
se tomu sami divíme. Je to krásná
práce s fajn lidmi a moc nás to 
baví,“ říká Jaroslav Soukup, který
je pověstný tím, že na každou, byť
sebemenší roli dělá casting. Právě

proto je jeho seriál tak úspěšný.
„Šumavu miluju a chtěl jsem nato−
čit něco, co nebude jen příběhově,
ale i vizuálně hezké, a co ukáže
nádhernou šumavskou krajinu di−
vákům, kteří na ní třeba nikdy ne−
byli,“ svěřil se režisér, který má za
sebou takové filmy či seriály jako

Discopříběh, Kamarád do deště,
Láska z pasáže, Vítr v kapse, Svat −
ba upírů, Byl jednou jeden polda,
Jak ukrást Dagmaru a další.

Jeho úspěšná kariéra režiséra
a scenáristy diváckých hitů začala
až filmem Vítr v kapse (1982), 
který se natáčel v jeho rodném
městě Plzni. 

Soukup prvním režisérem, který
své filmy také produkoval, ve své
produkci natočil 7 celovečerních
filmů.

„Dělám rád věci, o kterých si ta−
ké mohu rozhodnout sám, a zatím
se mi to daří. Proto mě to baví.
Věřím, že i další série Policie

Modrava se divákům bude líbit.
Děláme proto všechno,“ usmívá
se režisér, který se letos na podzim
zařadí mezi sedmdesátníky. Elánu
má stále ale jako mladý kluk.

Když netočí, tráví čas na chalupě
na Kvildě či se vydá na procházky
a túry. Šumavu má prochozenou
křížem krážem. (pru)

Teplá Vltava láká
Na Šumavě je vodácká sezóna
v plném proudu. Desítky vodáků se
vydávají po Teplé Vltavě, kdy řeka
protéká jednou z nejchráněnějších
oblastí a pro její splouvání je proto
nutná registrace. Počet lodí už pře−
kročil loňský rekord. Kromě přede−
psané výšky hladiny je na trase
od Soumarského mostu do Pěkné
omezený i počet lodí. Za hodinu
jich může na řeku nejvýš sedm.
Plavba trvá asi čtyři hodiny. 

Čínský Krumlov
Český Krumlov je magnetem tu−
ristů. Tak jako nikde v republice
kromě Prahy právě zde lze potkat
náv štěvníky z Japonska. Teď se
k nim ve větším přidávají i Číňané.
Jejich zájem se za poslední roky
zdvoj násobil, lákají je totiž památ−
ky UNESCO. Asijských návštěv −
níků bude letos okolo 70 tisíc.
Zhruba každý šestý návštěvník
v Českém Krum lově je Číňan.
Památkáři už překládají i letáky do
čínštiny a chy s tají ukazatele
v asijských jazycích. 

Nová hemodialýza
Nové a moderní Hemodialyzační
pracoviště má strakonická nemoc−
nice. Přestěhovalo se do nového
pavilonu NORD. Centrum za čtyři
miliony korun má větší kapacitu
a zvýší tak komfort pacientů. V no−
vém centru pro pacienty s one−
mocněním ledvin je o čtyři lůžka ví−
ce než v původním. Tedy celkem
14 míst. Kromě sálu je v centru ta−
ké větší zázemí pro pacienty i per−
sonál. V současné době do strako−
nického centra dochází na dialýzu
62 pacientů, z toho padesát pro−
cent jsou diabetici. 

Méně aut
Méně aut v historickém centru
Třeboně a větší bezpečí pro turisty
i obyvatele. To si radnice slibuje od
nových sloupků, které nechala na−
instalovat v okolí Masarykova ná−
městí. Město bojuje proti neukáz−
něným řidičům, kteří nerespekto−
vali pěší zónu. Vjezd do centra je
časově omezený a může do něj jen
ten, kdo tu žije, nebo pracuje.
Lázeňské město by se tak mělo
stát bezpečnější především pro pě−
ší, kterých jsou, hlavně v létě, de−
sítky tisíc! 

Duchovní otec Policie Modrava 
JAROSLAV SOUKUP, který oslaví jubileum

Modrava první klapka

Jaroslav Soukup

Takhle se natáčela první série Policie Modrava
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Vesnicí roku Jihočeského kraje se
letos staly Cehnice na Strakonicku.
Obec, kde má svůj druhý domov
hereč ka a dabérka Valerie Za wad −
ská. Obec si tak zajistila postup
do celostátního finále. Hodnoticí
komi se ocenila především pestrý
spole čenský život a urbanistický
styl obce. 

Loni se vesnicí roku stal Jarošov
nad Nežárkou na Jindřichohradecku.
„Komise měla těžké rozhodování,
protože favoritů bylo několik. Na −
konec jsme se ale jednohlasně 
rozhodli pro Cehnice,“ řekl předseda
komise a starosta Úsilného na Čes −
ko budějovicku Pavel Kašpárek. 

Druhé místo obsadil Boršov
nad Vltavou na Českobudějovicku

a třetí skončily Drahonice také ze
Stra konicka, které jsou jen kousek
od Cehnic. 

„V Cehnicích dodržují tradiční 
akce, jako je například masopust.
Působí tam řada spolků, ten komu−
nitní život je v Cehnicích skutečně
výrazný,“ řekl Kašpárek. 

Obec před dvěma lety získala me−
zinárodní ocenění Entente Florale
Europe, které vyzdvihuje ekologický
přístup a výrazné zastoupení zeleně
v evropských obcích.

„Vím, že díky práci starostky He −
leny Sosnové a jejích kolegů je Ceh −
nice krásně rozkvetlou obcí. Jsem
rád, že i komise uznala, že v Cehni −
cích to žije,“ uvedl jihočeský hejt−
man Jiří Zimola (ČSSD). (pru)

Vysoká škola technická a ekono −
mická v Českých Budějovicích ote −
vřela komplex nových laboratoří pro
strojní, stavební i dopravní obory.
Zaplatila za ně více než 65 milionů ko−
run. Jde o největší investici školy za
posledních pět let. Škola si od labora−
toří slibuje zlepšení výuky a výzkumu. 

„Jde o nejdůležitější investici po−
sledních let, která významně při −
spěje ke zkvalitnění výuky studentů
a zároveň posílí výzkumný potenciál
akademických pracovníků,“ uvedl
rektor VŠTE Marek Vochozka.

Za stavební část škola zaplatila 
43 milionů korun. Stroje, zařízení,
počítače a další vybavení zatím stálo
22 milionů. Škola počítá s dalšími
investicemi. „Tím se posílí možnosti
spolupráce s jihočeskými firmami

při aplikovaném výzkumu či zavádě−
ní inovačních technologií do podni−
kové praxe,“ dodal Vochozka.

Stavba objektu začala v prosinci
2014 a škola ho hradila z vlastních
prostředků, tedy bez dotací. Objekt,
který je zčásti dvoupodlažní a část
má tři patra, architekti umístili mezi
menzu a budovu učeben a uzavřeli
jím tuto část kampusu.

V přízemí nové budovy jsou
umístěny například laboratoře pro
stavebnictví a strojírenství, sloužící
materiálovému inženýrství a vý −
zkumu, včetně trhacího stroje, su−
šárny či světelné komory. Ta do −
káže věrně simulovat sluneční záře−
ní a je tak možné zkoumat vliv ultra−
fialového záření na materiály a po−
vrchy. (pru)

Vesnicí roku jsou Cehnice

VŠTE má nové laboratoře
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Most otevřeli dříve
Obyvatelé i návštěvníci Českých
Budějovic si oddychli. O celé tři týd−
ny kratší bylo omezení dopravy na
Litvínovickém mostu, kterým denně
projede až 23 tisíc aut a který je na
výpadovce na Český Krum lov a hra−
nice s Rakouskem. Kvůli rekon−
strukci se tvořily kolony. 

Původně se měl Litvínovický
most otevřít až v půlce července. 

Chtějí průmyslovou
zónu

Komise pro rozvoj Strakonic usiluje
o vznik funkční průmyslové zóny,
která ve městě zatím chybí. V sou−
časné době se hledá politická sho−
da napříč celým zastupitelstvem
pro rozhodnutí zónu vybudovat. 

Komise vybrala pro její vznik
místo mezi Strakonicemi a Rado −
šo vicemi, které leží asi pět kilo−
metrů od města. 

„Vše je předmětem politického
jednání a dohod. Chceme směřo−
vat k rozhodnutí, které bude nezá−
vislé na případných změnách na
radnici,“ uvedl místostarosta Mi −
lan Jungvirt, podle kterého by zó−
na sloužila jako lákadlo pro podni−
katele a jejich investice, které by
směřovaly do Strakonic. Vedení
města má nyní k dispozici obsáhlý
materiál, který vypracovala komise
pro rozvoj a hodnotí stav ve městě
ohledně zón zaměřených na rozvoj
průmyslu a podnikání.

„Existují průmyslové zóny jen
na papíře. Není to nic funkčního.
U stávajících zón, u kterých město
do budoucna plánovalo průmyslo−
vé využití, chybí zasíťování, ochota
majitelů prodat příslušné pozemky
a také dostatečná infrastruktura,“
podotkl místostarosta. V územním
plánu má město pro vznik prů −
mys lové zóny určené lokality ve
směru na obec Hajská, Kání vrch,
za lokalitou Na Jelence. 

Zákaz cigaret 
na hřištích 

Milevsko na Písecku se inspiruje vy−
hláškou z Prachatic, která zakazuje
kouření na dětských hřištích a v je−
jich okolí a osvědčila se. Porušení
předpisu půjde v případě přijetí rad−
ními trestat až 10 tisíci korunami.
Radnici přiměly k rozhodnutí pohá−
zené vajgly a cigaretový zápach.
Pokud radní předpis přijmou, mohl
by platit od podzimu. 

Hodně velký unikát ukrývá NP Šu −
mava. V oblasti Plešného jezera na
Šumavě vyrostl nejstarší zazname−
naný smrk v Česku. Strom, který
klidně může pamatovat Karla IV.
Dendrologové ho objevili při náhod−
ných odběrech vzorků v nepřístupné
první zóně parku. Jeho věk přesahu−
je šest set let.

Smrk starý 623 let je unikát v kon−
textu českého prostředí a dost mož−
ná i střední Evropy. Klínový výřez
nejnovějšího šumavského rekord−
mana dendrologové odebrali na str−
mém svahu Plešného jezera. Nálezy
mnohasetletých stromů jsou v ob−
lasti časté.

„Jestliže tady na poměrně malé
ploše našli kolegové několik pět set
nebo skoro šest set let starých stro−
mů a jeden přes šest set let, tak je
vysoká pravděpodobnost, že tady
někde roste tisíciletý strom,“ uvedl

ředitel Správy Národního parku
Šumava Pavel Hubený.

Objevený rekordman měl re−
lativně malý průměr. Při stáří
přes šest set let průměrně 

přibýval o pouhý půl milimetr za rok.
Je tedy vidět, že velikost a mo −
hutnost stromu nemusí jeho věku
odpovídat.

„Když roste pomalu, tak je vlastně
menší,“ uvedl Vojtěch Čada z České

zemědělské univerzity v Praze s tím,
že pak strom lépe zvládá vítr a má
pevnější dřevo. Letokruhy odhalí
o stromě více než jenom věk.

Výzkum věkové struktury smrčin
na Šumavě probíhá deset let. Jen za
poslední tři roky odebrali dendrolo−
gové téměř pět set vzorků. Nezkou −
mají jen torza a sušiny, ale i živé
stromy. Ty ale jen šetrně navrtávají,
aby nedošlo ke zbytečnému poško−
zení. I tak získají přehled o letokru−
hové sérii stromu. (pru)

Nejstarší český smrk,
který pamatuje dobu Karla IV.
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Běžně se v Rozhledu nevěnujeme
krimiudálostem, pokud nejsou ně−
čím specifické nebo unikátní. Ovšem
podvod, kterému čelí pět lidí za vý−
stavbu solárního parku Ševětín, lze
v nadsázce označit, že jde o „pod−
vod velký jako jižní Čechy. 

Policejní útvar ÚOOZ stíhá celkem
pět lidí. V kauze figuruje částka 100
milionů korun. Obviněni jsou dva lidi
z elektrárenské firmy ČEZ a tři lidi
z dodavatelských firem. Při stavbě
solární elektrárny, kterou si od nich
objednal polostátní ČEZ, si měli 
podle policie neoprávněně naúčtovat
takzvané vícepráce právě za téměř
100 milionů korun. Pokud se u pěti−
ce podezřelých vina prokáže, hrozí jí
až desetileté vězení.

„Mohu potvrdit, že Útvar pro od−
halování organizovaného zločinu za−
hájil 20. června trestní stíhání pěti
fyzických osob, a to obviněných ze
zločinu podvodu, jehož se tyto oso−
by měly dopustit ve spolupacha −
telství jednáním, které souvisí s re −
alizací fotovoltaické elektrárny Ševě −

tín,“ potvrdila pražská vrchní státní
zástupkyně Lenka Bradáčová. 

Celá kauza se začala vyšetřovat
před téměř dvěma lety. Loni před
koncem roku také proběhly domovní
prohlídky i prohlídky ve firmě ČEZ. 

Solární park stavěli společnosti
Mapro a IES Recycling. Z Mapra
jsou obviněni Milan Bednář a Radek
Machačka. Jejich advokát  už proti
obvinění podal stížnost. 

„Pan Machačka a pan Bednář byli
obviněni orgány policie. Proti usne−
sení o zahájení trestního stíhání oka−
mžitě ohlásím stížnost. Chtějí se
bránit proti tomuto nařčení, říkají, že
veškerou svoji činnost vykonávali
řádně a také ji řádně fakturovali,“
uvedl Chudoba. 

Za ČEZ údajně neoprávněné plat−
by podepsali Martin Zeman a Oldřich
Kožušník. První z nich již ze společ−
nosti odešel, druhý v ní stále pracu−
je. Vinu však odmítají. 

Ševětín na Českobudějovicku je
třetí největší fotovoltaická elektrárna
v Česku. (pru)

Podvod velký jako jižní Čechy

Vyšší rychlost a větší komfort pro
cestující. To slibují České dráhy na
trase České Budějovice – Praha. Už
na konci letošního roku by měly za−
čít z  jihu Čech do hlavního města
jezdit vlaky EuroCity nebo InterCity.

S  rakouskými železnicemi se jedná
o společném jízdním řádu, aby tyto
spoje mohly jezdit až z  Lince.Čas
mezi krajskou metropolí a hlavním
městem se tak zkrátí o necelou půl
hodinu, tedy pokud nebude výluka či

porucha na trati, kterých v poslední
době není zrovna málo.

„Pro jízdní řád 2017 se připravuje−
me na možnost zavedení vlaků
s  rychlostí 160  kilometrů za hodi−
nu.�V  současnosti do Českých

Budějovic jezdí rychlíky
rychlostí do 140 kilomet−
rů za hodinu,“ uvedla
mluvčí Českých drah
Radka Pistoriusová.

Vyšší rychlost s  zkrá−
cení doby cestování
umožní dokončení re−
konstrukce větší části IV.
železničního koridoru, na

němž se stále pracuje. Zkrácení ča−
su hlavně na InterCity je dáno tím, že
by stavěl jen v  ČB, pak v  Táboře
a následně v Praze. EuroCity násled−
ně na všech nádražích, kde zastavu−
je jako doposud.

Z Budějovic do Prahy za dvě hodiny
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Přibylo 
obyvatel

V Jihočeském kraji v letošním
prvním čtvr tletí přibylo 338
obyvatel! Ke konci března
v něm tak žilo téměř 640 tisíc li−
dí. Na přírůstku obyvatel se
kladně podepsala migrace. Více
lidí však zemřelo, než se naro−
dilo. Údaje zveřejnil Český sta−
tistický úřad. 

Obdobná situace je v celé 
zemi. Počet obyvatel Česka
v 1. čtvrtletí vzrostl o 4700 na
téměř 10,5 milionu. Do země se
přistěhovalo 10 507 lidí, odstě −
 hovalo se jich zhruba pět tisíc.

„V loňském prvním čtvrtletí
na jihu Čech ubylo 202 obyva−
tel, o rok dřív jich naopak 47
přibylo. Za celý loňský rok oby−
vatel regionu v celkovém souč−
tu přibylo a k 31. prosinci 2015
v něm žilo 637 834 lidí,“ uvedl
Český statistický úřad. 

Letos od ledna do konce
března se v Jihočeském kraji
narodilo 1641 dětí, 1672 lidí
zemřelo, přirozeně tak ubylo 
31 obyvatel. Nejvíce dětí se na−
rodilo v nejlidnatějším okrese
regionu – na Českobudějovic ku,
a to 507. Nejméně dětí, 140,
přišlo na svět na Pra chatic ku
a 169 na Česko krum lovsku.

V 1. čtvrtletí se do kraje při−
stěhovalo 1610 lidí a o 369 lidí
méně se z něj odstěhovalo.
Nejvíce lidí přibylo v okrese
České Budějovice, a to 302.
Záporné saldo migrace měly
okresy Jindřichův Hradec
a Prachatice. Z ciziny se do
Jihočeského kraje přistěhovalo
479 lidí a naopak 190 lidí se
odstěhovalo do ciziny. Mezi ob−
cemi uvnitř kraje se přestěho−
valo 3411 lidí.

V kraji žilo o 8706 více žen
než mužů. Narodilo se 885
chlapců, o 129 více než děvčat.
Podíl dětí narozených mimo
manželství se opět zvýšil a do−
sáhl hodnoty 49 procent,
v okrese Český Krumlov je to
přes 57 procent. (pru)

Poslední večerní spoj směr
Žižkov. Florenc, zastávka busu
207, 133. Přešlapující dav vzá−
jemně netečných lidí. Já. A mla−
dá, na pohled slušná dvojice 
postávající opodál; patrně proto,
že ona kouří. 
„Proč hulíte? Proč si ničíte zdra−
ví?“ autoritativní, leč libozvučný
hlas rázem upoutal pozornost.
„Je to moje zdraví a kouřím, pro−
tože mi to chutná,“ spíše odpo −
věděla, než odsekla dívka, zřejmě
zaskočená solidním vzhledem 
tazatele.
„Okamžitě to típněte, tady se  kou−
řit nesmí! Ničíte zdraví i mně!“ har−
tusil urostlý, bělovlasý sedmde−
sátník v černém, dlouhém kabátě,
majitel onoho energického hlasu.
„Pane, my jsme od zastávky do−
statečně vzdáleni, nechte nás
být a jděte si po svém,“ pro změ−
nu nato hoch.
Rozpoutala se malá, ale hlasitá
slovní potyčka, kterou všichni 
čekající kradmo sledovali. 
Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné po −
hledy.
„Co uděláte, když tu cigaretu ne−
típnu?“
„Zabiju tě!“ a na důkaz svých slov
se seriózní pán na slečnu vrhl.
Proboha! Netrpělivě přešlapuji,
rozhlížím se, pokukuji po kolem −

stojících, už už něco udělat. Hle −
dám v kabelce mobil a? Tá zavě
těkám po přelidněné zastávce.
Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné po −
hledy.

Bus s číslem 207 ani 133 stále
nejede. A pán s averzí na cigarety
lynčuje mladou kuřačku dál. Její
útlý partner ho popadá za klopu
a všichni tři do sebe všelijak str−
kají. Au! Těla se zaduněním do−
padla na betonový zátaras.
Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné po −
hledy.
„Říkám, že tě zabiju,“ křičí agre−
sivní staromilec a zběsile šátrá
v hlubokých kapsách jakostního
zimníku.
Dodávám si odvahy a zpříma se
na něj podívám: „Pane, nechte je
být. Za to, že tu kouří, přece ještě
hned nemusejí umřít.“
„Drž hubu, nebo tě zabiju taky!“
Tak! A bylo! Po odvaze!
Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné po −
hledy se rozmnožily i o tu moji.
Tu kupodivu ten bělovlasý pán

opouští zastávku zcela dobrovol−
ně, středem, se slovy: „Chcípněte
tu všichni!“
Přijela dvěstěsedmička.
Nejde mi to z hlavy, stydím se za
společnost, za ten netečný dav,
za toho pána, za kouřící mladý
pár. Stydím se za svůj strach, sty−
dím se za svoje ponížení.
Kam se poděla občanská stateč−
nost? Vyměnili jsme ji za jakousi
občanskou svobodu? Za jakou?
Stavíme pomníky těm, kteří za
nás položili životy, připomínáme
si Lidice. Řeči, řeči, řeči! Vždyť na
útočníka, který napadá bezbranné
za bílého dne, se bojíme byť jen
podívat. Ztratili jsme víru v nás!
Celá roztřesená to ještě ten večer
vyprávím pražským přátelům. „Ty
ses dočista zbláznila, mohl tě za−
píchnout nebo zastřelit, co ty víš,
co měl v té kapse? Proč provoku−
ješ a co si dokazuješ? Myslíš, že
se tě někdo zastane?“
Příště pamatuj:
Hlavu otočenou na druhou stra−
nu, kamennou tvář, lhostejný
výraz! 
Pamatuji si to. Neotočím hlavu.
A budu hledat ztracenou víru v nás!
Pamatuji si to. Neotočím hlavu.
A pořídím si pistoli!
A co uděláte vy?

Sylva Heidlerová 

Chcípněte tu všichni
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Repliky korunovačních klenotů bu−
dou až do září vystaveny v historic−
kých sálech bývalé prelatury v sou−
sedství kostela sv. Víta v Českém
Krumlově. Budou součástí výstavy
věnované 700. výročí narození čes−

kého krále a římského císaře Karla
IV., která začíná v červenci a potrvá
do 11. září. 

Organizátoři slibují nejhodnotnější
český poklad bez mnohahodinových
front. Exponáty ve speciální vitríně

doplní zajímavosti a perličky z jejich
mnohasetleté historie opředené růz−
nými legendami. Období vzniku kle−
notů přiblíží rozšířený koncept výsta−
vy zaměřený na jednu z nejdůležitěj−
ších postav české i evropské historie

– Karla IV., od jehož narození letos
uplynulo 700 let.

„Český Krumlov je první ze šesti
zastávek v Jihočeském kraji, kam
výstava zavítá. Kromě samotných
mistrovských replik klenotů předsta−

víme i mnoho dalších tematických
exponátů připomínajících období
vlády Karla IV., kopie středověkých
zbraní, volné repliky oděvů a obuvi
nebo 3D modely. Expozici doplní in−
teraktivní prvky pro nejmenší ná−
vštěvníky,“ uvedl kurátor výstavy
Petr Lukas.

Autorem replik korunovačních kle−
notů je český šperkař Jiří Urban, kte−
rý vyrobil šperky pro anglickou krá−
lovnu Alžbětu II., pro papeže Jana
Pavla II. a repliku císařské koruny
Svaté říše římské. „Detaily postupů
výroby zachycuje doprovodné video,
které je součástí výstavy,“ uvedl
Lukas.

Výstava se koná ve spolupráci
s městem Český Krumlov, které tak
návštěvníkům představí výjimečné
prostory v objektu bývalé jezuitské
prelatury. Přímo pro klenoty je určen
gotický sál s freskovou výzdobou ze
14. století. Vstupné na akci je 50 ko−
run pro děti, 100 korun pro dospělé.

Svatováclavská koruna se na jih
Čech vrací po více než půl roce. Při
příležitosti oslav 750 let od založení
Českých Budějovic byla vystavena
loni v listopadu na radnici. (pru)

Vznikne 
hospicová péče
V Českých Budějovicích konečně
vznikne mobilní hospicová péče
urče ná pro nevyléčitelně nemocné
lidi. Jako jedno z mála krajských
měst v ČR vlastní hospic nemá
a klienti využívají jediné zařízení to−
hoto druhu na jihu Čech, které je
v Prachaticích. Mobilní Domácí 
hospic sv. Veroniky by měl začít
fungovat od podzimu a působit bu−
de na území města a 25kilome −
trovém okolí – 24 hodin denně
a 365 dní v roce. Zřizovatelem bude
prachatický hospic. 

Hledají knihy
Muzeum v Milevsku na Písecku
shání staré učebnice. Po prázdni−
nách chce otevřít hodně netradiční
učebnu. Nejde o experimentální tří−
du nějaké školy, ale o zcela novou
a zajímavou expozici věnovanou
školství. Ten, kdo má například do−
ma starou učebnici po prarodičích
či praprarodičích, může ji muzeu vě−
novat nebo zapůjčit. Dosud nejstarší
má milevské muzeum tu vydanou
v Norimberku z roku 1723. Kromě
učebnic budou v nové expozici staré
dobové lavice, závěsné obrazy, vy−
cpaniny zvířat nebo rákoska.

Korunovační klenoty v Krumlově
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Českokrumlovské otáčivé hlediště
má letos opět dalšího VIP hosta. Petr
Rychlý, který se už roky objevuje
v úspěšném seriálu Ordinace v růžo−
vé zahradě, hraje dvojroli. Jde o před−
stavení Ženy Jindřicha VIII. Rychlý tak
vystřídal Oldřicha Vízne ra, který krále
na točně hrál původně. 

Jde o  jednu ze čtyř komedií, jež
pro otáčivé hlediště napsala dvojice
Mar tin Glaser a Olga Šubr tová.
Mimochodem Glaser je momentálně
již ředitelem ND Brno.

Jihočeské divadlo, které na krum−
lovské točně účinkuje, letos připraví
osm titulů. Činohra kromě Žen

Jindřicha VIII. opráší�ještě zbojnic−
kou legendu Robin Hood a vrátí se
Pes baskervillský s  Karlem Rode −
nem jako Sherlockem Holmesem
v hlavní roli. Opera přinese premiéru
Janáčkova kusu Příhody lišky
Bystroušky, kterou zrežíruje dvojice
Skutr, reprízovat se budou Carmen
a Rusalka. Balet nabídne podruhé
Labutí jezero. Malé divadlo na otáči−
vém hledišti zase nasadí reprízy do−
brodružné komedie Baron Prášil.
Ceny vstupenek se pohybují od
150 do 990 korun, nejdražší jsou na
víkendová představení činohry
a opery. (pru)

Hvězda Ordinace na točně

Více než sedm miliard korun vložil
Jihočeský kraj za poslední čtyři roky
do kapitálových výdajů. Koalice so−
ciálních demokratů a KSČM, která
od roku 2012 kraji vládne, prosadila
investiční projekty v oblasti dopravní
infrastruktury, zdravotnictví nebo so−
ciální sféry. Zatímco v letech 2012
a 2013 hospodařil kraj se schod−
kem, loni a předloni vykazoval pře−
bytkový rozpočet. 

Jihočeské nemocnice, jejichž
akci o nářem je kraj, každoročně inve−
stují do svého rozvoje stovky milio−
nů korun. Například přestavba čes−
kobudějovické nemocnice, která 
začala před čtyřmi lety a stejnou do−
bu ještě potrvá, stojí miliardu korun. 

„Kvalitní zdravotnická péče je jed−
nou z priorit koalice,“ řekl jihočeský
hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Vedle
zdra votnictví se kraj zaměřil i na so −
ciální sektor. Letos chce například
investovat kolem 150 milionů korun

na výstavbu domů pro seniory
v Kaplici a Dači cích. Loni zahájilo
provoz zařízení stejného zaměření
v Be chyni, kde nový domov pro 
seniory s kapacitou 122 klientů stál
163 milionů korun. 

„Šlo nám o to, abychom vybudo va −
li moderní zařízení, které plně vyhovu−
je požadavkům potřebným pro poby−
tové sociální služby,“ podotkl hejt−
man.Tradičně největší částka z kapitá−
lových výdajů posledních let směřuje
do výstavby nebo rekonstrukce vozo−
vek. Suma se každoročně pohybuje
kolem miliardy korun. Loni kraj ve
spolupráci s magistrátem například
dokončil několik let trvající výstavbu
tak zvané zanádražní komunikace, kte−
rá by měla při tranzitu Čes kými Budě −
jo vicemi odklánět část do pravy
z centra metropole. Vybu do vání téměř
pětikilometrové vozovky stálo přibliž−
ně 750 milionů korun. Tato komunika−
ce výrazně ulevuje dopravě ve městě.

Kraj investoval miliardy

Žáci SOŠ a SOU Sušice, konkrétně
oborů Mecha nik opravář moto −
rových vozidel, Autoelektrikář
a Opra vář zemědělských strojů se
mohou těšit od nového školního
roku na nové pracoviště odborné−
ho výcviku, které je určeno pro 
diagnostiku motorových vozidel.

Díky ostatním stavebním oborům
vznikla nová dílna, která je vybave−
na nejnovější technikou v oblasti
diagnostiky vozidel. V rámci této
akce jsme vlastními silami zrealizo−
vali nové pracoviště pro odborný
výcvik, které bude velmi moderní
a vysoce kvalitní. Zde si žáci vy−

zkouší úskalí seřizování diagnosti−
ky podvozku vozidla a zákazníci
budou mít jistotu kvalitního seřízení
na špičkovém 3D zařízení. Díky
vlastní realizaci byla i předpokláda−
ná cena pořízení podstatně nižší.
Vzniklo tak další špičkové praco−
viště ve škole, které budou žáci

používat při své
přípravě na bu−
doucí povolání
a bude sloužit
i pro zájemce
z řad veřejnosti.
Věřím, že v příš−
tích letech projde
tímto pracoviš−
těm celá řada no−
vých žáků a že je−
jich příprava na
budoucí povolání

bude kvalitnější než nyní, kdy jsme
toto měřicí zařízení neměli. Rovněž
doufám, že se to odrazí i na spoko−
jenosti zákazníků, kteří si nechají na
tomto zařízení změřit a následně se−
řídit osobní automobil.

Ing. Jaromír Kolář, ředitel 
SOŠ a SOU Sušice

Od září v novém
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Tento skanzen, který vznikl v prů−
běhu minulých desetiletí v Bavor −
ském lese u jezera Dreibur gen −
see, patří k obrovským atrakcím
široko daleko a je zároveň jedním
z největších muzeí pod širým ne−
bem v Evropě. Postupem času je
stále doplňován. V současné době
láká návštěvníky více než 140
kompletně zařízených historických
domů. 
Kdo projde branou, rázem se ocitne
o několik staletí zpátky a je na −
prosto vtažen do ta−
juplné atmosféry ži−
vota dávných před−
ků. Při prohlídce
může návštěvník na−
hlédnout do nitra pů−
vodních dřevěných
domů ze 14.–19.
století. Patří mezi ně
prostá venkovská
stavení, kde dříve
žili všichni pospolu
i s domácími zvířaty,
kapličky i je d  no du −
ché kostelíky. Rari −

tou je jakýsi multifunkční
dům, kde najdeme nejen
obytné místnosti, školu,
soud, ale dokonce i vězení.
Zajíma vou atrakcí je původ−
ní  mlýn na potoce s dosud
funkčním kolem. Už schází
jen ten hastrman.
Ve středověkých vesnicích
se dříve provozovala celá
řada řemesel. Také v na−
šem muzeu čekají na náv −
štěvníky zařízené dílny te−

sařů, truhlářů, ko−
lářů, kovářů, šev−
ců, tkalců, a do −
konce jedna pila.
Uvnitř můžeme
obdivovat jedno−
duché nástroje
a jen se sklánět
před tvrdou prací
předků. Během
sezony je možné
si během různých
folklorních akcí

vyzkoušet své řemeslné
nadání na vlast ní kůži. 
Návštěva skanzenu je
velkým zážitkem pro kaž−
dého, zvláště ji jistě oce−
ní rodiny s dětmi, pro ně
je připraven třeba histo−
rický kuželník. Ale i seni−
oři a zdravotně postižení
se tu cítí moc dobře. 
Do skanzenu se nejlépe
dostanete po dálnici ne−
bo státní silnici směr
Passau, odbočka Titt ling.
Značení je perfektní, ne−

můžete zabloudit. Pro řidiče jen
připomínáme, že na německých
dálnicích se nic neplatí. 

Romana Merglová

Nejvìtší skanzen pod širým nebem v Evropì

Mlýn na potoce s dosud funkèním kolem.

Pohled do starobylé svìtnice.

Muzeum je otevøeno od 12. dubna
do konce øíjna, dennì 9–17 hod. 
Vstupné: Dospìlí – 6 eur, dìti do
6 let v doprovodu rodičů zdarma. 
Skupiny od 16 osob, studenti, 
postižení – na osobu 4 eura.

Muzeum bavorské vesnice v Tittlingu
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Holzindustrie Chanovice
s.r.o. byla do této doby sou−
částí rodinné společnosti
Haas Group se sídlem v Ně −
mecku. Uzavření smlouvy
proběhlo v souladu se záko−
nem o kartelových dohodách.
Kupní cena nebude veřejně
sdělována. Prodej se netýká
druhé společnosti Haas Fer −
tigbau Chanovice s.r.o., která
má sídlo ve stejném místě.
Společnost Haas Fertigbau
Chanovice s.r.o. se bude i na−
dále zaměřovat na stejné pole
obchodní činnosti jako dopo−
sud a bude součástí skupiny
Haas Group.
Holzindustrie Chanovice
s.r.o. sídlí v obci Chanovice
v západních Čechách, přibliž−
ně 50 km jižně od Plzně.
K dnešnímu dni zaměstnává
cca 350 pracovníků.
Vedle pily s kapacitou pořezu
500.000 m3 je součástí výrob−
ního areálu i hoblovací hala
a peletárna. Společnost se
dále zabývá výrobou masiv−
ních dřevěných desek (jedno−
vrstvých a vícevrstvých), dále
výrobou KVH a BSH. V roce

2013 byla uvedena do provo−
zu nová kotelna na biomasu,
která dodává teplo a elektřinu
do celého závodu. 
Výrobní závod disponuje vý−
bornou infrastrukturou (haly,

kotelna na biomasu, sušárny
atd.), ale také rozsáhlými ka−
pacitami, co se týká pozemků. 
V současné době je společ−
nost vlastníkem více než 53
hektarů pozemků, z toho je

30 hektarů zastavěná plocha
výrobním areálem. To zname−
ná, že společnost disponuje
dostatečným pozemkovým
fondem pro případné rozšíře−
ní svých aktivit.  

Firma Holzindustrie Chano −
vice s.r.o. bude začleněna do
koncernu skupiny Pfeifer
Gruppe, ale i nadále bude
pracovat samostatně pod ve−
dením současného manage−

mentu. Pro rodinnou firmu
Pfeifer je nákup společnosti
Holzindustrie Chanovice s.r.o.
dalším krokem k upevnění
stávající pozice na trhu.
S pře vzetím nového závodu

získává v oblasti dřevěných
výrobků – BSH a masivních
dřevěných desek nový okruh
působnosti a tou je výroba
KVH (konstrukčních hranolů). 

(pi)

Výrobní závod v Chanovicích

O kupujícím

Pfeifer Gruppe patří svými aktivitami k hlavním evropským výrobcům
v oboru dřevozpracujícího průmyslu. V současné době zaměstnává na
celkově sedmi výrobních místech 
n v Rakousku (Imst a Kundl)
n v Německu (Unternbernbach, Lauterbach, Schlitz a Uelzen)
n v Čechách (Trhanov) 
dohromady 1.500 zaměstnanců s celkovým obratem kolem 550 mil. EUR.
Tento rozsáhlý koncern vlastní rodina Pfeifer. Vedení společnosti v sou−
časné době tvoří pan Michael Pfeifer, pan Clemens Pfeifer a pan Ewald
Franzoi. 
Výrobní sortiment koncernu Pfeifer – řezivo, špalky pro palety, šalovací
desky, šalovací nosníky, masivní dřevěné desky, lepené lamelové dřevo,
pelety a brikety, je prodáván do více než 90 zemí celého světa.

O prodávajícím

Haas Group patří k hlavním evropským výrobcům dře−
vostaveb a výrobků v dřevařském odvětví. Xaver Haas
založil svůj první podnik v roce 1972. Nejdříve soustředil
svoji aktivitu na tesařskou činnost a výrobu dřevěných sil
pro zemědělství. Později začal rozšiřovat pole působ−
nosti do oblasti staveb i dále  přes hranice.
Od 80. let došlo kromě organizačního růstu a interna −
cionalizaci rovněž k diverzifikaci výrobního portfolia díky
rozšíření podnikatelské činnosti nákupem dalších závo−
dů z přidružených oblastí. Zpětnou integrací a dalším
navyšováním přidané hodnoty, jako např. vlastní kapaci−
tou pily a hoblováním řeziva, dosáhla skupina v roce
2015 celkového obratu ve výši 300 mil. EUR.

Firemní koncern Pfeifer 
Holz se sídlem v rakouském
Imstu se na základě kupní
smlouvy ze dne 31. května
2016 stává novým vlast −
níkem společnosti Holz −
industrie Chanovice s.r.o.

Pfeifer Holz Gruppe přebírá
Holzindustrie Chanovice s. r. o.
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Proto i mě láká tajemno, ale jinak než
ostatní. Rád hledám reálné vysvětlení
a mým koníčkem je z nevyjasněných
záhad dělat vyjasněné. Jsem pře−
svědčen, že vše lze vyjasnit. V minu−
losti je budoucnost. Je dobré si brát
ponaučení z historie, aby se negativní
důsledky historie neopakovaly. Řada
z vás v době dovolených navštíví hra−
dy a zámky v České republice, kde
těch záhad a tajemna je mnoho. Na
některá taková místa jsem se také vy−
pravil a pomocí svých věšteckých
a vizionářský schopností odhaloval
nevysvětlitelné záhady.
Státní hrad a zámek Český Krumlov.
Zámek č.p. 57 – Solnice. Traduje se, že
v tomto domě strašilo a lidé, kteří zde
bydleli měli neklidné spaní. Mají to údaj−
ně na svědomí dva strážci, kteří tu hlída−
li sůl. Poprali se mezi sebou a přišli o ži−
vot. Údajně jsou i dnes slyšet zvuky zá−
pasu a vzdechy umírajících strážců soli.
Svou vizí jsem zjistil, že na pověsti je
80% pravdy. V Solnici se totiž nachází
negativní zóna – záření ze země. Má
tvar kráteru o průměru 20 m a negativ−
ní zóna je asi 400 metrů do země.
Záření působí negativně na psychiku 
lidí. Dva strážci se pobili, ovlivněni ne−
gativní zónou, v opilosti. V prostoru 
objektu může lidi bolet hlava, protože je
zde velmi silná negativní zóna.
Jezírko v zámecké zahradě v Českém
Krumlově. O jezírku se vyprávěly po−
hádky o vodních vílách, které tu tančí při
měsíčku. Údajně je zde ukrytý poklad.
Zjistil jsem, že u jezírka je pozitivní zó−
na, ve které si lidé dobře odpočinou
a zarelaxují. Zde mohou mít velmi dob−
ré vize. Pozitivní zóny jsou na ostrůvku
a kolem jezírka. Tam se lidé mohou 

dokonce i uzdravit, pokud zde stráví 
více času. Žádný poklad tam není. 
Zámek Litomyšl. Z historie můžeme vi−
dět, jak bylo mnoho majitelů nemovi−
tostí zadluženo a panství vždy bylo buď
dáno do zástavy nebo vykoupeno za
velmi nízkou cenu jiným
rodem. I toto lze vysvětlit.
Od r. 1400 začaly být na
hradu Litomyšl problémy.
V r. 1410 se v těchto mís−
tech něco přihodilo. V ob−
dobí 1408–1414 došlo ke
změně v podloží. Tím se
změnilo prostředí z pozi−
tivního na negativní. Do −
mnívám se, že to bylo dů−
vodem, proč se majitelům
přestalo dařit. Připadá mi, že se změni−
la energie v podzemí, která ovlivňuje
dané místo a samozřejmě i obyvatele.
Jsem přesvědčen, že lidé žijící na tom−
to místě, nebyli schopni se soustředit
a dělali špatná rozhodnutí. Když jsem
byl na zámku, tak jsem si uvědomil, že
když jsem byl mimo objekt, cítil jsem
se dobře, ale v areálu zámku jsem za−
čal pociťovat do půl hodiny pocity ne −
jistoty, stísněnosti. Kdyby tam podle
mého názoru pobýval člověk delší do−
bu, dostal by strach z budoucnosti.
Ve městě Litomyšl pobývala řada vý−
znamných osobností. Nejslavnějším
rodákem Litomyšle je hudební sklada−
tel Bedřich Smetana.
Podle mé věštby měl Bedřich Smetana
vrozené léčitelské schopnosti. Proto
měl šanci se dožít nadprůměrně vyso−
kého věku. Když se narodil, byl podle
mého věštění zdráv. V 10 letech měl
úraz a kromě poškozeného obličeje
podle mne upadl a poranil si krční páteř

(mezi 1. a 2. obratlem došlo k nějaké−
mu bloku), což byla později příčina jeho
zdravotních problémů včetně hluchoty.
Podle mne byl nadprůměrně inteligent−
ní, pro druhé byl inspirací a dovedl příle−
žitostí využít. Měl schopnost být ve

správný čas na správném
místě. Nehodlal ustu −
povat ze svých pozic.
Bedřich Smetana v závě−
ru života díky dysfunkci
mozku trpěl nemocí moz−
ku. Musel cítit velký tlak
v hlavě. Podle mé teorie,
je společným jmenovate−
lem nemoci mozku blok
na krční páteři, a to mezi
1. a 2. krčním obratlem.

Mezi další významné osobnosti půso−
bící v Litomyšli patřil Alois Jirásek.
Byla to hodně silná osobnost. Narodil
se v roce kovového Zajíce podle taois−
tické astrologie. To znamená, že byl
spravedlivý, měl pevnou vůli, velkou sí−
lu, odhodlaný, soustředěný a díky zna−
mení měl velký umělecký talent. Podle
mne toužil po úspěchu, a to za každou
cenu. Litomyšl byla pro Aloise Jiráska
maximálně vhodným místem a podle
mě se zde našel. Věštba mi ukázala, že
měl v 7 letech nějaký pád, kvůli které−
mu si narazil kostrč, což mu mohlo
způsobit problémy ve spodní části těla
jako jsou nohy, ledviny, prostata, mo−
čový měchýř. Právě proto byl náchylný
na nachlazení a většina infekcí se stává
v takovém případě chronickými, což se
Jiráskovi stalo osudným.
Karlův most v Praze je bezesporu 
impozantní stavbou. Zajímavé je, že
most přečkal všechny katastrofy a po−
vodně až do dnešních dnů.

Když jsem si věštil na dobu, kdy za−
čali vládnout Lucemburkové, vychází
mi, že to bylo období spíše dobré.
Termín pro výstavbu mostu byl termí−
nem dobrým na 99,9 procent, Tudíž
termín vypočítali dobře a základní sta−
vební kámen byl položen v ten správ−
ný čas. Díky správnému datu stavby
most přečká ještě řadu stovek let
a vydrží i jiné katastrofy, které nás
ještě čekají. Aby dílo mělo úspěch
a mělo v sobě stálost, stačí vypočítat
termín na 97 procent, to se týká
i vztahů a seskupení.
Ke stavbě mostu se váže i legenda
o vajíčkách v maltě. Když jsem si věš−
til, zda byla do malty dávána vajíčka,
tak mi vyšlo, že skutečně ano, ale ne−
bylo to ve velkém množství. Připadá
mi, že panovala taková pověra, když se
do malty přidá vajíčko, tak to prodlouží
životnost stavby. Podlé mé vize z 12
okolních měst byla symbolicky sebrá−
na vajíčka – asi 12 košů, a dána do
malty. Bylo to pouze symbolické.
Podle mé věštby i jindy v historii se do
malty přidávala vajíčka.
Magický náboj Karlova mostu korunu−
je jeho Staroměstská mostecká věž,
jedna z nejkrásnějších svého druhu
v Evropě. Jsem přesvědčen, že jsem
rozluštil její magické účinky a stejně tak
i určitých částí Karlova mostu. O tom
však až v příštím čísle.          

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Podle mé teorie znamená tajemno něco
dosud nevyřešeného, nevyjasněného

Doba dovolených za−
čala, tak hurá za do−
brodružstvím, nejlé−

pe k moři. V dobách, kdy se nesmělo
na „Západ“, jsme mířili na rumunské
pláže Mamaia nebo bulharské Zlaté
Písky. Tenkrát jsme s kamarádkou
Máňou vyrazily její novou červenou
Škoda 120 L na Sluneční pobřeží.
Ráno v kempu nás probudily cikády,
šplouchání vln, omámila vůně pal−
mového háje. Před námi byla dlouhá
pouť pobřežím na lov fotek. Z cesty
vedoucí z kempu podél písčité pláže
to Máňa vzala drobet víc vpravo, kola
auta se zahrabala do písku a navzdo−
ry radám shromážděných rozradost−
něných čes  kých obyvatel kempu, 
jako – kousek vlevo – kousek vpravo
– kousek zpět – kousek vpřed – se
kola zahrabávala pořád hlouběji.
Zalezly jsme brečet dovnitř. Vymodlí −

me si anděla? A bůh nás vyslyšel.
Ještě minutu poté nám bylo dopřáno
zahlédnout záda našich statečných
zachránců, vybíhajících nahoru do
svahu, kde na silnici stál autobus
s nápisem Balkan – Tour. Máňa doja−
tě máva−
la peně−
ž e n k o u
na znamení, že naši spásu vyrovná,
já jsem volala nahoru „balšoje vam
spasíbo“, ale v hrčení motoru odjíž−
dějícího autobusu jsme zaslechly jen
„ně za što.“ 

Fotek z dovolené jsme udělaly
dost, a po cestě zpět naše škodo−
věnka dodýchala na úplně poslední
silnici před hranicí s Maďarskem.
Praskl klínový řemen a voda z chla −
diče se vyvařila. Všechna auta s CS
značkou nás naštvaně objížděla
oblou kem a troubila. Dokonce jedno

v prudké smyčce sklopilo ze své
střechy na silnici celý náklad kufrů
a zavazadel. Navztekaný řidič nám
jadrnou češtinou vysvětlil, že jsme
blbé nány, ale máme štěstí, protože
on má holubičí povahu, a jestli se 

něco roz−
bilo, vznik −
lou ško du

proti nám neuplatní. Pak vzteklý ho−
lub na há zel kufry zase zpátky nahoru
a odjel. Ale i sem nám bůh seslal 
anděla v podobě německého řidiče.
Zastavil ihned, bleskově vy hodnotil
situaci a za svitu úplňku nahodil
do našeho auta svůj náhradní klí −
nový řemen, který naštěstí pasoval.
Původně jsem mu chtěla políbit 
ruku, ale byl pryč, než jsem vybreb−
tala „Danke“… 

Moře bylo krásné, zažitá dobro−
družství úžasná, poučení z cesty 

poučné. Od českých spoluobčanů po−
moc nečekej a filmy o tom, jak si kde−
si vesničané navzájem stavěli dům,
bylo možná kdysi. Zlí jazykové dokon−
ce tvrdí, že trápení druhých působí 
našinci radost, proto je současný tisk
samá tragédie, neštěstí a nemoc.

Jsem přesvědčená, že to o požáru
činžovního domu nebyl vtip. Záchra −
nář prý snášel oknem po žebříku ná−
jemníka z pátého patra, a když ten
chtěl u třetího patra zastavit, ptá se 
záchranář: „Je vám špatně?“ „Ale
ne,“ odpoví nájemník, „jenom se chci
po dívat, jak Vomáčkovým hoří ta nová
sedací souprava.“

V současnosti je všechno jedno−
dušší a skvělá dobrodružství čekají
doslova na každém kroku. Letadla pa−
dají z nebe, po autobusech se střílí
a vlaky se navzájem shazují z kolejí. 

Dagmar Hermanová

Tenkrát na Východě
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„Už 18. srpna jde do kin pohádko−
vý příběh pro celou rodinu o strašid−
lech žijících v současnosti s názvem
Strašidla. Tak trochu jde o filmy po−
dobné Dívce na koštěti nebo Jak uto−
pit doktora Mráčka. Jde ale o jiný pří−
běh, který je uzpůsobený této době,“
svěřil se Rozhledu Zdeněk Troška.

Se svým týmem natáčel vloni na
podzim ve středních Čechách, kde

se podařilo najít exteriéry
a interiéry. Měsíce pak tr−
vala práce ve střižně i na
tricích, kterých bude ve
Strašidlech okolo 80.

„Triky jsou vždy to, co
je velmi nákladné, ale
jsme přesvědčeny, že to
bude další, hezký, velmi
netradiční, přitom klasic−
ký, ryze český rodinný
film. Takže všechny zve−

me do kina,“ lákají producentky
Dana Voláková a Michaela Flene −
rová, které stojí i za trilogií Babo −
vřesky, které také dělaly se Zdeňkem
Troškou.

„Věřím, že se divákům bude náš
nový film líbit. Chci lidi bavit, těšit,
rozesmát. Chci, aby to bylo hezké
i na oko a jsem přesvědčen, že se
nám podařilo i skvělé obsazení fil−
mu,“ říká Zdeněk Troška.

Ve Strašidlech uvidí di−
váci Terezu Kostko vou
a její maminku Carmen
Maye rovou, Vladimíra Po −
lívku, Ma tě je Hádka, Sáru
Sandevu, Petra Ná rož −
ného, Václava Postrá nec −
kého, Annu Polívko vou,
Bronislava Kotiše a další.

„Letos si od natáčení
dávám pauzu, pečuji

o maminku, která je ne−
mocná. Ale příští rok bych
rád natočil opět krásnou,
typicky českou a jihočes−
kou pohádku. Už na ní po−
malu pracujeme a věřím,
že se opět podaří vytvořit
hezký, příběh,“ plánuje
Zdeněk Troška, od jehož
Slunce, sena, jahod, uply−
ne letos 33 let. (pru)

Troška bude v létě strašit
Režisér Zdeněk Troška, rodák z Hoš tic u Volyně, se rozhodl, že letos
v létě nebude točit, ale strašit. Ne, že by vzal nějaký vedlejšák třeba na
zřícenině Helfenburg, ale bude jezdit se svým novým filmem Strašidla.
Jižní Čechy, i když v nich tentokrát netočil, výjimkou nebudou.



POSLEDNÍ volné místo –
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou
a příjemnou prodavačku.
Možno  na dohodu nebo
na pracovní smlouvu, tur−
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma, dobrý plat. Tel..
602486490. RR 60444

BRIGÁDA v kavárně
s  uby továním zdarma:
Studentkám   nabízíme
v kavárně v Železné Rudě
letní brigádu s  ubytová−
ním, turnusy, dobrý plat.
Informace 602486490.
RR 60445

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a při−
jme: paní na mytí bílého
nádobí – vhodné i pro dů−
chodkyně,    dále baristku
– výroba káv a pohárů –
vhodné i pro absolventy.
Turnusy, zaučíme,  ubyto−
vání poskytneme zdarma,
dobrý plat. Informace:
602486490. RR 60446

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá
a dobře zaplatí za staré
pohlednice  do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu i přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 60059

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na  tel.:
720543953. PM 160068

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku, nebo po −
zůstalost. Sběra tel. Na −
bízím solidní jednání. 
Tel: 608979838. Email:
an t i kvs@seznam.cz . 
PM 160125

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 160030

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a  lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
160056 

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 šuplíky
a truhlářský ponk s dře−
věnými závity na de −
koraci. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
160005A 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové ho−
dinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 160055 

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu 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 šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, medai−
le, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště,  za bu−
dování vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 160054

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1955 
VÝKUP – 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.c
z. PM 160003 

PRODÁM: Kombinaci rov−
načku š. 200 mm s pilou
průměr 200 mm, 380 V,
2800 ot.,  tovární výroby.
Mobilní s podstavcem, vše
se dá odvézt v os. vozidle.
V dobrém stavu, vhodné na
chatu či chalupu. Cena do−
hodou (levně). Tel.:
603887566. PM 160129

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5 m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elekt−
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019

NABÍZÍM pěknou moderní
výbavičku po 1 děcku, prá−
délko a svrchní oblečení,
vel. Od narození do 6 měs.,
košilky, body, kalhotky, ka−
bátky, kombinézky, trička
atd. Vše je ve 100 % stavu,
možný výběr osobně ne−
bo poštou. Levně. Tel.:
739816462. PM 160126

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným vý −
hledem na panorama
Šumavy, bez přímých 
sousedů, s dobrým pří −
stupem, 5+1. Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220 V. Vhodné k byd−
lení, podnikáni i k rekre −
aci. Cena 990 tis. Kč. RK
nevolat. Tel.: 602614480.
RR 60421

KOUPÍM domek – chalupu
– chatu u rybníka – řeky –
jezera. Nejraději samota
– polosamota – není pod−
mínkou. Tel.: 736778406.
RR 60447

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné 
pneu s disky, rozměr i pro
nové Avie, motor s šesti   −
stupňovou  převodovkou
a kom  p letní dveře  do ka−
biny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné
díly. Prodám také  díly na
Avii 31 r. v. 1992, motor,
dveře, kardany,  pětistup−
ňovou převodovkou, pěk−
né pneu včetně disků,
světla atd  Dále prodám
valníkovou sklápěcí korbu
LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 160025

ROBERT 36let/ 179 cm/
80 kg/ 21/5 cm, hnědé
vlasy – krátký sestřih,
býva lý pornoherec, hledá
roš těnku či pár do své−
ho pelíšku. Telefon.:
602828249 (nejlépe SMS,
ozvu se Vám zpět). PM
160103

vdejsedobavorska.cz, 
tel.: 604273327.

SUCHE eine Partnerin bis
65 J., normalle figur, die
es ehrlich meind für ei−
ne Partnerschaft. Ich bin
56 J./170/75, dunkles
Haar, ehrlich, treu,
Schacht meis ter, eigenes
Haus, alleinlebend in
Deutschland, ernste anru−
fe unter. 0049 0152−
02880186. RR 60425

FOFR  PŮJČKA .  Re −
gistry neřešíme. Tel.:
702435739. KŘI PM
160016

JAWA, ČZ a jiné. Kou −
pím staré motocykly
všech značek v ja−
kémkoliv stavu i jed−
notlivé díly. Platím 
ihned v hotovosti.
Tel.: 607946866. 
RR 60381
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností a firem

Regionální redakce:
tel.: 377 221 996 

e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:  mobil: 777 730 257
             Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
             e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz
             Sandra Mertová mobil: 777 730 257
             e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
             Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
             e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sekretariát, soukromá inzerce:
             Květoslava Spoustová
             mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996 
             e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio:  Irena Bourová − mobil: 602 107 514
             e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor: Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996
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 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., 
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel  
Jednatel: Mgr. Josef Šesták,  mobil: 732 906 269

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 21. července 2016

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň 
tel.: 377 221 996, 377 221 764

tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 miliony
Kč, bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz. Tel.:
737607405.  KŘI PM
160072

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de−
montáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 160027

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se proče−
sává. Je antidepresivní,

vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilita−
ci. Oblíbený pro výstiž nou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých ru−
kou.  Kontakt – e−mail: ha−
j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882, 378774498.
RR 60258

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

Další číslo Jihočeského rozhledu
vyjde 2. 8. 2016
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