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„Lady Dermacol“ Olga Knoblochová 
je dáma každým coulem

Výkup zlata ve Zlaté Investiční Bance se vyplatí

Zlatá horečka
atakuje vrchol

Celosvětový trh se zlatem zazname−
nal v posledních týdnech opět nárůst
ceny tohoto drahého kovu. Mnoho
z nás většinou ani netuší, jaké pokla−

dy máme doma. Ať už se jedná o sta−
ré, poškozené či polámané šperky,
staré mince, zlaté zubní korunky,
stříbrné příbory, či z módy vyšlé šper −
ky. Podle světových komoditních
zpráv tlačí cenu vzhůru jednak slabší
dolar, jednak obavy ohledně vývoje
světové ekonomiky a v neposlední řa−
dě očekávané kroky Evropské cent−
rální banky. Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální hodnota je
na Londýnské burze okolo 31000,− Kč
za unci. V souladu s vývojem hodno−
ty české koruny se cena ryzího zlata
vyšplhala od začátku roku 2016 až na
1000,− Kč za 1 gram. „Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno pro−
měnit i na částky přesahující dese −
titisíce,“ konstatuje managerka Zlaté
Investiční Banky, která podle svých
slov za poslední dobu pocítila značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Marie Tichá se rozhodla nav−
štívit Zlatou Investiční Banku v Čes −
kých Budějovicích na Lannově třídě
a informovat se o výkupních cenách.

„Měla jsem několik starých
prstenů po prarodičích, ale
rozhodně jsem je nechtěla
prodat pod cenou. Zaujala
mě nabídka Zlaté Investiční
Banky, která nabízí dost vy−
soké ceny za výkup. Obdrže −
nou částkou jsem byla sku−

tečně mile překvapena, dostala jsem
přes 12 tisíc korun,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný personál, dis−
krétní prostředí při výkupu drahých
kovů je samozřejmostí. 

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným profesionálům. Vše
bez úředních průtahů a s profe −
sionálním zjištěním ryzosti kovu.

Pobočku Zlaté Investiční Banky 
naleznete na adrese:

Lannova třída 55/31, 
České Budějovice 

– naproti OD Prior

Otvírací doba: 
Po – Pá : 08:30 – 17:00

Telefon: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz
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Jihočeský kraj další čtyři roky pove−
de koalice složená z ČSSD, ANO
a Jihočechů 2012. Souhlasí s tím
zastupitelé všech tří politických sub−
jektů. Hejtman i nové vedení hejt−
manství bude zvoleno 3. listopadu.

V kraji vyhrála volby sociální de−
mokracie před hnutím ANO. Koalice
bude mít 31 zastupitelů z 55. 

„Nikdo z našich zastupitelů neměl
proti této koalici a její podobě žád−
nou zásadní námitku. Dá se říci, že
jsme celkem jednoznačně spolu −
práci s ANO a Jihočechy 2012
schválili. Ze strany sociální demo−
kracie tedy vzniku koalice nic nebrá−
ní,“ řekl Jiří Zimola, který se znovu
stane hejtmanem. Kromě něj by za
ČSSD měli sedět v krajské radě
Ivana Stráská, Jaromír Slíva, Jaromír
Novák a Miroslav Joch.

Náměstkyní zůstane Ivana Stráská
(ČSSD), bude mít na starosti zdra−

votnictví. O resor t sociálních věcí
a školství se bude starat dosavadní
radní města Lucie Kozlová (ANO).

Sociální demokraté ztratí post 
radního pro dopravu, kterým se 
podle krajské předsedkyně ANO
Radky Maxové stane starosta Lou čo −
vic Jan Kubík. Lídr Jihočechů 2012
Pavel Hroch bude uvolněným radním
pro venkov a životní prostředí.

Strany si rozdělí křesla v radě kra−
je v počtu 5+5+1. 

„Jsem rád, že jsme se nakonec
dohodli a udělali jisté kompromisy.
Věřím, že toto složení kraje bude ku
prospěchu kraje i jejich obyvatel po
dobu dalších čtyř let,“ uvedl Zimola. 

ANO sice původně prosazovalo
koalici ODS, kterou však odmítala
ČSSD. Sociální demokraté zase pre−
ferovali KDU−ČSL, s čímž zase ne−
souhlasilo ANO. Proto přizvali
Jihočechy. (pru)

Kraj povedou ČSSD,
ANO a Jihočeši

Jaký byl vztah Lídy Baarové
s Goebbelsem?
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Kdo by neznal nejznámější českou
kosmetickou značku, která byla
populární hlavně v dobách minu−
lých a po revoluci šla trochu do
ústraní. Dnes je ale opět na výslu−
ní. A málokdo tuší, že její zaklada−
telka Olga Knoblochová je vlastně
Jihočeška, žijící v tomto kraji.

Mnozí ji neřeknou jinak než „Lady
Dermacol“! Tento titul dostala ještě
za dob hlubokého socialismu od
svých kolegů na kosmetických ve−
letrzích v západních zemích, kde
jako jediná mohla reprezentovat fir−
mu z východního bloku. Od té do−
by vychovala celé generace kos−
metiček, naučila české ženy, jak
být krásné, a dala jim kosmetickou
značku, která letos oslaví už pade−
sát let své existence. 

Dvacet let byla Olga Knoblochová
prezidentkou Unie kosmetiček ČR,
napsala několik knih, řadu učebnic
a publikací, a i když je rodačka
z Prostějova, k jižním Čechám má
velmi blízko. Dokonce žije v Kar −
dašově Řečici, pokud nemá pra−
covní závazky v Praze.

„Před válkou jsme se schovali
v jižních Čechách, kde jsme zůstali
až do jejího konce. Potom jsme se
zase na chvíli vrátili do Prahy, ale
tatínek už byl na jižní Čechy natolik
zvyklý, že netrvalo dlouho a opět
jsme se stěhovali,“ vzpomíná Olga
Knoblochová. 

Už odmala byla velice aktivní. Ve
čtyřech letech začala bruslit a po−
zději se věnovala krasobruslení.
Kdo ví, možná z ní mohla být nikoli
známá kosmetička, ale kraso −
bruslařka.

Ke sportu a pohybu vůbec byla
koneckonců vedena v rodině. Její
otec dělal leteckou akrobacii, bratr
hrál hokej a maminka, byť byla že−
nou v domácnosti, měla už od ro−
ku 1935 řidičský průkaz a jezdila
denně, což bylo na tehdejší dobu
neobvyklé. 

„Krasobruslení jsem milovala.
Když jsem přestala závodit a půso−
bit v ledních pohádkách, trénovala
jsem budoucí hvězdičky. Později,
už v dospělosti, jsem pak dokonce
hrála pozemní hokej. Přivedl mě
k němu můj bratr, který byl ve
sportovním výboru. Řekl, že dobře
běhám a že zrovna potřebují pravé
křídlo. Tak jsem se stala pravým
křídlem,“ vzpomíná.

V Českých Budějovicích pak vy−
studovala střední školu sociálně
zdravotní a brzy po maturitě se
vdala a narodil se jí syn. Man žel −

ství však dlouho nevydrželo. Po roz−
vodu se starala o syna a brzy dosta−
la nabídku pracovat jako vedoucí
prodejny Díla v Českých Budějovi −
cích, jednoho z podniků Českého
fondu výtvarných umění. Práce
s uměním ji bavila, ale svět krásy
a kosmetiky ji lákal mnohem víc.

Její kariéra kosmetičky a vizážist−
ky začala v Ústavu lékařské kos−
metiky, který byl otevřen v roce
1958 v Praze. Ještě před nástu−
pem absolvovala půlroční kosme−
tický kurz a praxi na dermatologic−
ké klinice. „V ústavu jsem byla od
jeho založení. Vedla jsem kosme−
tické oddělení a měla jsem na
staros ti propagaci. Školila jsem
budoucí kosmetičky nejen pro
náš ústav, ale také pro derma to −
logické kliniky v Českoslo vensku.
Pořádala jsem pravidelné doškolo−
vací semináře, pro tisk jsem psala
články zaměřené na péči o pleť a lí−
čení, spolupracovala jsem i s roz−
hlasem a televizí,“ vypráví Olga
Knoblochová.

Zařízení nemělo svým zaměřením
a nabídkou služeb srovnatelnou
konkurenci ani u nás, ani v ostat−
ních zemích východního bloku.
„Ústav sídlil v prostorách paláce
Adria v pražské Jungmannově ulici
a byl zařízený velmi luxusně. Měli
jsme zde kosmetické oddělení se
sedmnácti kosmetickými boxy,
ordi nace dermatologů, sál plas tické
chirurgie, oddělení pro odstraňování
zvýšené tělesné váhy, tělocvičnu,
kadeřnictví, péči o ruce a pedikúru.
A také vlastní laboratoř pro vývoj
a výrobu kosmetických přípravků
nebo oční ordinaci, kde jsme jako
první začali používat oční čočky
profesora Wichterleho. Všechna
oddělení byla napojena na dispečink
a každý klient byl ohlášen přístrojem
bez zvednutí tele fonu,“ popisuje vy−
moženosti tehdejší doby. 

Krása navzdory režimu
I přesto, že se za socialismu líčení
a pěstění pleti z jiného než zdravot−
ního důvodu „nenosilo“, o služby

a výrobky Ústavu kosmetiky byl
nebývalý zájem. Na některé úkony
se muselo čekat velice dlouho,
objed nací lhůta byla dokonce i dva
roky. A není divu. Sortiment pěstí−
cích a zkrášlujících výrobků byl
tehdy velice omezený a jiné kos−
metické služby prakticky neexisto−
valy. Proč by také, když hlavní úlo−
hou socialistické ženy bylo plnit
normy v práci a starat se o rodinu.
„V padesátých a šedesátých letech
o sebe ženy pečovaly podle mož−
ností té doby. Nebylo tolik českých
výrobků, ale dovoz ze zemí RVHP
fungoval. Západní značky bylo
možné koupit pouze v Tuzexu za
valuty. Na líčení se někteří dívali 
jako nevhodné pro socialistickou
ženu, kádrově to bylo nežádoucí.
Nicméně tehdejší Svaz žen orga −
nizoval pro ženy různé akce a před−
nášky, jejichž součástí byly také
módní přehlídky a ukázky péče
o pleť a líčení. Všechno šlo, když
se vědělo jak,“ vypráví. 

A jak to bylo s legendární znač−
kou kosmetiky? U jejího zrodu stá−
la právě ona! 

„Do Ústavu kosmetiky, kde jsem
působila, přišla lékařka s malou
dcerou, která měla na obličeji
a v dekoltu velké mateřské zna−
ménko. Tehdy se jeho odstranění
ještě neprovádělo. Až později přišly
nové metody. V té době bylo mož−
né pouze zalíčit vhodným barev−
ným krémem – make−upem. Ve fil−
movém studiu Barrandov v Praze
byla výborná laboratoř pro filmová
líčidla, a proto jsme oslovili jejího
vedoucího ing. Boublíka ohledně
vyrobení krycího make−upu, který
takto postiženým pomohl. Podařilo
se a make−up v deseti barevných
odstínech byl na světě,“ vzpomíná
paní Knoblochlová. I když bychom
neměli propagovat žádné značky,
tato značka vlastně „žádnou znač−
kou“ není, protože vznikla spoje−
ním dvou slov: DERMA (kůže)
a COLOR (barva) = DERMACOL,
tedy vlastně „barva na kůži“.
A protože kdysi se nepoužívalo
slovo make−up, řada žen, a některé
to dělají dodnes, používají spojení
„Udělám si dermakol“, což je fak−
ticky špatně. Nicméně je to vžité.

Olga Knoblochová dodnes zase−
dá v porotách řady soutěží, účastní
se celé řady akcí a je to dáma 
každým coulem. 

Její profesi v podstatě převzala
její dcera Isabela Hančlová, která
má v Třeboni i svůj vlastní salón.

„Lady Dermacol“ Olga Knoblochová 
je dáma každým coulem

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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29.12.−02.01. 29.12.−05.01.
Počet nocí 4 7
Počet dní 5 8
Počet procedur 8 20
Dny / datum léčby 2 / 30.+31.12. 5 / 30.+31.12. + 02.,03.,04.01.
Dvoulůžkový pokoj Standart hl. budova 8.800 Kč 13.900 Kč
Jednolůžkový pokoj Standart hl. budova 9.550 Kč 15.200 Kč
Apartmán hlavní budova – 2 míst., 38 m2 9.800 Kč 15.800 Kč
Dvoulůžkový pokoj LUX – 2 míst., 31 m2 9.800 Kč 15.800 Kč

Stravování:
• plná penze – snídaně bufetovou formou, obědy 

a večeře volbou z menu
• nealkoholické nápoje k jídlům v ceně 

(vyjma silvestrovského večera)
• pobyt začíná 29. 12. večeří s přivítacím drinkem a končí 

v odjezdový den snídaní
• odpoledne svařené víno a koláč

Léčebný program:
• lékařské vyšetření
• volné využívání hotelového bazénu s protiproudem 
• župan na pokoji
• 7 nocí: 5 léčebných dnů – 20 procedur 

• 4 noci: 2 léčebné dny – 8 procedur 
např. masáž, rašelinový zábal, hydromasážní vana, 
2x plynové injekce, solná komora, parafinový zábal, 
vibrační deska

Zábava:
• malý dárek
• silvestrovský večer s oslavou, slavnostním menu 

a rautem včetně sektu
• živá hudba a tanec
• další kulturní program (divadlo, koncerty a pod.) 

a výlety od cestovní agentury je možné objednat 
na recepci

nabízí silvestrovský pobyt na 4 a 7 nocí s plnou penzí a nápoji k jídlům

Tři nové monitory za více než půl mi−
lionu korun budou dohlížet na zdra−
votní stav dětí hospitalizovaných
v Nemocnici České Budějovice. Nej −
větší jihočeské krajské zdravotnické
zařízení nové přístroje získalo od
Nadačního fondu Kapka naděje, který
se zabývá například podporou onko−
logicky nemocných dětí.

„Se začínajícím podzimem a blížící
se zimou jsme se rozhodli přinést ra−
dost a teplo do dětských srdcí v ne−
mocnici v Českých Budějovicích. Na
dětské oddělení jsme pořídili tři moni−
tory vitálních funkcí v hodnotě 572 ti−

síc korun, které slouží ke sledování
zdravotního stavu pacientů,“ uvedla
prezidentka Kapky Naděje Vendula
Pizingerová, dříve Svobodová, která
monitory, ale i různé dárečky dětem
přivezla. 

Doplnila, že monitor využívá ke
snímání stavu pacientů různé senzo−
ry, například senzory pro měření
EKG, senzor okysličení krve, senzor
pro měření teploty a další.

Českobudějovická nemocnice no−
vé monitory umístí na hematoonko −
logickou stanici dětského odděle−
 ní.  „Při léčbě akutní leukémie děti

procházejí náročným obdobím inten−
zivní chemoterapie. Celkový stav se
může kdykoli akutně zhoršit, proto
potřebujeme k monitoraci spolehlivé
moderní přístroje,“ vysvětlil vedoucí
lékař stanice MUDr. Pavel Timr.

K daru se připojila i soukromá spo−
lečnost, která se už více než 70 let
zabývá výrobou psacích a kreslicích
potřeb. Dětskému oddělení českobu−
dějovické nemocnice předali její za−
městnanci výrobky, které zpříjemní
pobyt pacientů v nemocničním zaří−
zení a pomohou jim zkrátit dlouhé
chvíle během léčby. (pru)

Díky Kapce naděje je lepší dohled nad dětmi
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Téma vepřína v Letech u Písku, jehož
část stojí na místě bývalého inter−
načního tábora pro Romy, je tak di−
voké, že zajímá i poslance EU! Osm
desítek z nich dokonce napsalo do−
pis šéfovi Evropské komise a žádají,
aby se kauza co nejrychleji vyřešila!

O letském prasečáku, o jehož od−
stranění usilují romské organizace
desítky let, hovoří stále více ministři
Andrej Babiš i Daniel Herman. Ti sice

přislíbili uvolnění peněz na výkup
prasečáku, stavbu nového i zbudo−
vání nového pietního místa, ale zatím
se nic konkrétního neděje. A právě to
podle Českého rozhlasu přimělo
80 evropských poslanců, aby sepsali
protest.

Vyzvali dopisem předsedu Evrop −
ské komise Jeana−Claudea Juncke ra,
aby začal řešit problém bývalého tá−
bora pro Romy v Letech u Písku, pro−

tože české úřady podle nich nedoká−
zaly vepřín za skoro 30 let odstranit. 

Poslanci EU označují setrvávání
vepřína v prostoru bývalého tábora
pro Romy za zločin proti tomuto mís−
tu. „Apelujeme proto na Evropskou
komisi, aby tento zločin ukončila,“
píší zástupci Evropského parlamentu
předsedovi Evropské komise.

Ministři Babiš s Hermanem sice
tvrdí, že peníze na řešení problemati−

ky najdou, ale doposud není hotový
odhad nemovitosti, pozemků, ani ná−
kladů na stavbu nového prasečáku
a dalších prací. Zatímco Babiš před
časem uvedl, že nebude třeba ani za−
mýšlených 300 milionů, mnozí na−
mítají, že je z laciného kraje. A pokud
to spraví necelá miliarda, může být
česká vláda ráda.

Sám ředitel společnosti AGPI, kte−
ré prasečák patří, Jan Čech má za to,
že odstranění vepřína v Letech je
zbytečné, ale pokud je to ve veřej−
ném zájmu, bude to akceptovat.
„Ovšem odmítáme se na tom jakkoli
sami finančně podílet,“ podotkl.

Definitivní slovo by podle ministr
kultury Daniela Hermana mělo pad−
nout do podzimu příštího roku, tedy
i do konce volebního období součas−
né vlády. Pokud to tato vláda nestihne,
problém potrvá i nadále, tak jako trvá
už přes několikero vlád a premiérů. 

Obětí na silnicích
přibývá!

Jižní Čechy v počtu obětí na silni−
cích od začátku roku už překročily
číslo 50. To bylo téměř na konci
října a smutná statistika se dál na−
vyšuje! Přestože mrtvých na vo−
zovkách je stále o zhruba pětadva−
cet méně než vloni, policie je v po−
zoru. Mezi oběťmi jsou poměrně
často i motorkáři. Za většinu ne−
hod si bohužel mohou sami.
Policisté chystají dopravně bez−
pečností akce, které však asi na
snížení smrtelných nehod mít 
valný vliv mít nebudou.

Radnice jako 
památka

Jihočeské Prachatice chtějí, aby se
budova Staré radnice stala Národní
kulturní památkou. O odeslání žá−
dosti k zapsání na seznam památek
rozhodnou v pondělí radní. 

Prachatičtí radní mají doporu −
čení od renomovaného historika
z Prahy. Nyní bude záležet na mi−
nisterstvu kultury, zda se dům na
seznam dostane. Podle odborníků
patří radnice ke skvostům české
renesanční architektury. 

Nové parkovací domy!
České Budějovice se stávají měs−
tem, kde během dne zaparkovat
auto je téměř nemožné. Proto se
nejen radnice rozhodla řešit pro−
blém novými parkovacími domy.
Ovšem nejen ona. 

Stavbu vlastních parkovacích
domů chystá třeba Jihočeské uni−
verzita či soukromá společnost
vyrábějící komponenty do vozidel.
Objekty by měly pojmout auta, kte−
rá stojí v ulicích, a obyvatelé ne−
mají kde vozidlo zaparkovat. S vý−
stavbou by se mělo začít na jaře
příštího roku a přijde na desítky
milionů korun. 

Nové sanity!
Strakonická nemocnice pořídila
dvě nové převozové sanity. Nebylo
by na tom nic mimořádného, kdy−
by jedna z nich nenahradila vo −
zidlo, které má skutečně takzvaně
mimořádně hodně nalítáno! Dvě
sanity pro převoz pacientů vyšly
na dva miliony korun. Jedna zůsta−
ne ve Strakonicích, druhá bude
sloužit ve Vodňanech. Ročně tyto
převozové sanity najedou až 60 ti−
síc kilometrů a nejstarší vozidlo
má přes úctyhodných 720 tisíc 
kilometrů.

Prasečák v Letech už řeší i Evropská unie 
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Podzim je vnímán a chápán jako
smutný, přes všechnu snahu přírody
zabarvit se krásnými barvami, i přes
všechny podzimní, nahořklé vůně.
S  každým koncem měsíce října,
a každý rok významným státním
svátkem, si občas v duchu předsta−
vím začátek dvacátého století, s veš−
kerou noblesou tehdejší společnosti,
a jak moc se asi lidé těšili na konec
útrap první světové války. Zasvěcení
činitelé v politických a vlivných pod−
nikatelských kruzích určitě věděli
i o blížícím se vyhlášení samostat−
nosti Československa. Co přesně,
a jaké změny si od toho tehdy slibo−
vali? A proč potom nedokázali za−
bránit obrovské nezaměstnanosti
a zavlečení naší země do světové
ekonomické krize? Zdražování, bídě,
hladu? Téměř v  každém našem
městě či obci jsou pomníky padlých.
Tak proč se významná společnost
naší země i společensky vyspělých
ostatních zemí nepoučila, a pouhých
dvacet let stačilo k tomu, aby se svět
ocitl ve druhé, ještě strašnější válce? 

Další významný den bychom pod−
le kalendáře měli oslavit 17. listopa−

du. Tady už si nic představovat ne−
musím, protože jsem události v době
před sedmadvaceti léty zažila. Po
čem jsme tehdy dychtili? Už ani ne−
vím. My, desítky let před tím údajně
dezorientováni neúplnými, nebo
zkreslenými zprávami v médiích, má−
me být šťastni, když naopak teď na
nás prší události ze všech mediálních
stran? Bohužel, jedna je horší než
druhá. I když naší ekonomice se
v současné době údajně daří, kladu
si otázku, proč všichni ti úžasní a vý−
znamní lidé, kteří si péči o nás vzali
na svá bedra, ti krásně oblečení di−
plomaté, státníci, premiéři a prezi−
denti, kteří denně defilují před aparáty
médií, nedovedou zabránit postupné−
mu vtahování světa do nové války,
ještě horší než byla ta první i ta dru−
há? K čemu je v jednadvacátém sto−
letí nejvyspělejší techniky a pokroku
potřeba něčeho tak ubohého a primi−
tivního, jako je hromadné zabíjení ci−
vilních obyvatel v nějakých státech? 

Asi mám vnímání komplikované.
Když celý týden, nebo i déle, nesle−
duji televizní zprávy, komentátorské
pořady, ani jiný druh zpravodajství,

cítím se docela dobře. Chodím po
obchodech, procházím se po městě,
zajdu do knihovny, na výstavu, do
divadla – a nikde nevidím, že by se
dělo něco strašného. Nikde nepobí−
hají podivná individua s nožem, lidé
chodí do práce, z  práce, zaplňují
restaurace a kavárny, hraje hudba.
Ale moje vnitřní pohoda vždy skončí,
jakmile se doma podívám na tele −
vizní zprávy nebo na internetovou
publi cistiku. Nastoupí frustrace.
Podle zpráv všude pobíhají mezi lid−
mi podivná individua s noži a výbuš−
ninami, neustále se někde střílí,
bomby boří domy, tanky svými pásy
drtí ornou půdu a rozbíjejí silnice,
a vyplašení lidé pobíhají sem a tam.
V lepším případě – u nás – hynou li−
dé na silnicích pod koly aut, páchají
sebevraždy, nebo se chovají nevy−
světlitelně. Už jsem to začala rozli −
šovat – venku, a doma. Venku je
spousta lidí tvářících se spokojeně,
nákupy, restaurace, pohoda. Doma
z  televizní obrazovky kape krev, zní
odtud skřek trýzněných lidí, a též
obra zovka počítače je samá verbální
hrůza, násilí, válka a krev. Není on

ten klid venku podezřelý? Není to jen
takové ticho před bouří?

Už jako omleté klišé se občas pou−
žívá přirovnání možné společenské
pohromy k smutně proslulému parní−
ku Titanic. Že se „na jeho palubě hrálo
a tančilo, zatím co loď už se potápě−
la“… Konec životů všech těch smějí−
cích se a tančících lidí už se počítal na
minuty, přesto to posádka plavidla
oznámila až krátce před tím, než se
loď rozlomila, a klesala ke dnu. A tak
si kladu otázku, zda přece jen na tom
nejsme jako na té lodi. Kdy nám po−
sádka oznámí, že bohužel přes veške−
rou snahu klesáme ke dnu?

A konečně – svátek zesnulých.
Dušičky. Lidé, kteří už od nás odešli,
a ještě před tím zabouchli nám dveře
jediným správným směrem. Zahrady
ticha a řady pomníků se jmény.
Břemeno bytí. Chuchvalec energie,
který s sebou neseme, a který se
ztrácí, s  předávaným běsem, z  ge−
nerace na generaci. Duše jsou ne−
mocné, zvěstuje nám osud. V každé
době, svou apokalypsu nosíme v so−
bě – snad odjakživa, a dosud.

Dagmar Hermanová

Ticho před bouří?
� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ���Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton �

Kdysi legendární léčebna plicních
chorob v Hrudkově u Vyššího Brodu
na Českokrumlovsku konečně pře−
stane chátrat. Po jedenácti letech,
kdy je zavřená, se o to postará
Jihočeský kraj.

První vedení kraje nechalo léčebnu
zavřít a podle některých spekulací si
areál „někdo vlivný“ připravoval pro
sanatorium, kde se měli léčit bohatí
klienti, včetně lidí z Rakouska a Ně −
mecka. Ale zůstalo u plánů. Teď je
naděje, že se sem vrátí život. 

Svého času na Hrudkově praco −
valo 150 lidí a léčili se zde pacienti
z celé republiky. Jak uvedla televize
Jéčko, Jihočeský kraj chce objekty
nechat opravit a zprovoznit zde sana−
torium.

„Podle mého názoru by zde mohly
být dobré vzdušné lázně, to klima
tam tomu nasvědčuje, máme i nějaké

analýzy, které to potvrzují,“ řekl jiho−
český hejtman Jiří Zimola (ČSSD).

Podle odborníků právě v místech,
kde bývalá léčebna stojí, proudí totiž
alpský vzduch a oživení bývalého
areálu by kromě jiného pomohlo také
snížit nezaměstnanost, která je
v tomto okrese poměrně velká. 

Po uzavření léčebny přišla řada lidí
o práci. Někteří ji našli v  okolí, jiní
musí dodnes desítky kilometrů dojíž−
dět, třeba i do sousedního Rakouska,
další se museli za prací dokonce od−
stěhovat. Bytovky, kde zaměstnanci
léčebny dlouhá léta bydleli, jsou tak
téměř prázdné. V Hrudkově skončila
také školka i potraviny. Lidé, kteří zde
zůstali, by rozhodně přivítali, kdyby
se život do areálu hrudkovské léčeb−
ny zase vrátil. Kdy to bude, není jas−
né. Nejspíš se s  opravami začne
v příštím roce. (pru)

Legendární léčebna přestane chátrat
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Písecká nemocnice zahájila provoz
urgentního příjmu pro pacienty
s  cévní mozkovou příhodou, lidově
zvanou „mrtvice“. Díky němu se vý−
znamně zvýší jejich šance na maxi−
mální možné uzdravení.

„Urgentní příjem zajistí co nej−
rychlejší postup při diagnostice
a léčbě osob postižených iktem ne−
boli mozkovou mrtvicí. Jakmile lékař
zdravotnické záchranné služby diag −
nostikuje cévní mozkovou příhodu,
zavolá na takzvaný iktový telefon do
naší nemocnice, který u sebe nosí
aktuálně sloužící neurolog. Ten se
okamžitě poté dostaví na urgentní

příjem našeho iktového centra, kam
záchranka pacienta přiveze. Ná −
sleduje rychlý odběr krve a poté vy−
šetření mozku a mozkových cév.
Během krátké doby je tak zjištěn roz−
sah mozkové příhody. Neurolog na−
vrhne její léčbu, na které se často
podílejí i další odborníci,“ vysvětlil
podstatu urgentního příjmu ředitel
nemocnice Jiří Holan.

„Výhodou urgentního příjmu je je−
ho vhodné umístění, a tedy i rychlej−
ší převzetí pacienta od posádky 

rychlé záchranné služby a včasnější
provedení diagnostiky. Díky tomu lze
v  řádech minut spolehlivě rozhod−
nout o správných léčebných postu−
pech,“ řekl vedoucí lékař Iktového
centra Robert Rezek. 

Doplnil, že nejtěžší případy cévní
mozkové příhody lze tak i rychleji
dopravit do Komplexního cere −
brovaskulárního centra v Českých
Budějovicích.

„Volbu metody a zahájení léčby
v Písku zvládneme do dvaceti minut
a spolu s  transportem do českobu−
dějovického centra je pacient do dal−
ší hodiny již léčen kombinací metod

s  největším vý−
sledným efektem.
To ukázal zářijový
zkušební a dnes
již i ostrý provoz
našeho urgentní−
ho příjmu,“ řekl
primář neurolo−
gického oddělení
Ivo Schenk.

Cévní mozková
příhoda je v  sou−
časnosti nej čas −
tější příčinou ne−
pohyblivosti osob
vyšších věkových
kategorií a třetí

nejčastější příčinou úmrtí v  zemích
Evropské unie. V České republice
připadá na 100 tisíc obyvatel 350
cévních mozkových příhod za rok,
což představuje jeden z  nejvyšších
výskytů tohoto onemocnění na svě−
tě. Úmrtnost na cévní mozkové pří−
hody ve věku do 65 let je v ČR dvoj−
násobná ve srovnání se zeměmi zá−
padní a severní Evropy. I přes velký
pokrok v medicíně zůstává toto one−
mocnění problémem a finanční zátě−
ží ve zdravotnictví. (pru)

Mají urgentní příjem 
pro pacienty s mrtvicí

Vysokoškolsky vzdělané zdravotní
sestry protestují proti návrhu zákona,
který by pro tuto profesi už nepoža−
doval VŠ, ale jen střední školu s ná−
stavbou. V Českých Budějovicích
vznikl spolek, který chce prý hájit kva−
litní ošetřovatelskou profesi i zájmy
pacientů. 

Spolek sdružuje zdravotní sestry
z celé republiky, které mají vysoko−
školské vzdělání a střední školu s ná−
stavbou považují za nedostatečnou
kvalifikaci. Přijetí zákona podle nich
může přinést chaos i proto, že nároky
na personál jsou čím dál větší a podle
jejich názoru to prý studentky bez
dostatečné kvalifikace mohou jen
těžko zvládat.

Středoškolské vzdělání plus jeden
rok nástavby jako kvalifikace pro zdra−
votní sestru se nelíbí spolku, který tvr−
dí, že to může ohrozit celý systém.
Spolek vznikl v Českých Budějovicích,
sdružuje zdravotní sestry z celé re−
publiky a má hájit ošetřovatelskou
profesi i zájmy pacientů. 

„Nemyslím si, že všichni musí mít
vysokoškolské vzdělání. Určitě jsou
místa ve zdravotnictví, kam patří, ale
nemyslím si, že na standardním
oddě lení musí mít všichni nutně vy−
sokou školu,“ myslí si Lada Martín −
ková, zdravotní sestra z praxe, absol−
ventka klasické zdravotnické čtyřleté
školy s maturitou. 

„Na jednu stranu se domníváme,
že mladí, kteří k nám vstupují na ba−
kalářský program, nejsou jednoduše
připraveni do té praxe. Za druhé si
myslíme, že v momentě, kdy zůsta−
nou nějací zdravotničtí asistenti, kteří
teď ze středních škol vycházejí, na−
stane doba, že z nich bude praktická
sestra a jedním rokem si mohou do−
dělat diplomovaného specialistu, tak
to do té reálné praxe přinese ještě
větší chaos, protože nikdo nebude
vědět, co má dělat,“ říká Jana Maň −
halová, prezidentka nově vzniklého
spolku a zároveň zdravotní sestra.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných
sester upozorňuje i na zvyšující se
technické a odborné nároky na zdra−
votníky ze strany nadřízených i paci−
entů. Na druhou stranu někteří pa −
cienti vidí protest pouze v závisti. 

„Asi těm vysokoškolačkám vadí,
že zatímco ony studovaly delší dobu,
budou mít stejný či podobný plat jako
ty nové. Protože jsem vážně nemoc−
ná, jsem v nemocnici poměrně často
a v jedné z jihočeských nemocnic 
vidím, jak to je. Není to o škole, titu−
lech, ale přístupu, snaze a o tom, zda
to ty lidi baví. A znám sestry, které by
neměly obsluhovat ani plyšové med−
vědy. A pak obyčejné ošetřovatelky,
a ty jsou milionové a navíc tomu
snad i víc rozumí,“ míní paní Daniela
z Českobudějovicka. (pru)

Zdravotní sestry protestují
proti návrhu zákona

O svou pověstnou sochu Svobody
přišli ve Vodňanech na Strakonicku.
Monument z prostředku kašny na ná−
městí projde renovací. Proto musela
ze soklu pryč. Restaurátor Richard
Rudovský z  Holašovic si ji odvezl,
aby prošla po 87 letech opravou. 

„Trvalo mi to čtyři hodiny, ale po−
dařilo se. Bylo nutné sochu oříznout
z podstavce tak opatrně, aby se ne−
poškodila,“ řekl restaurátor.

„Člověk, který ji sem osazoval, byl
milovník oceli a betonu,“ dodal
Rudovský. Náklady na renovaci so−
chy Svobody přijdou na stovky tisíc
korun. 

Nefungují některé trysky, je třeba
opravit prasklinky a očistit povrch.
Znovu také naimpregnovat, aby so−
cha další desítky let vydržela povětr−
nostní vlivy, kterým je den co den vy−
stavena.

Socha byla instalována v  roce
1929, ale vznikla jako připomínka
10.  výročí samostatnosti Českoslo −
venska. Před jejím osazením byla na
vrcholu pouze mísa s květinami.

Socha drží lipové větvičky a štít.
Na něm byl český státní znak se
lvem, který byl za druhé světové vál−
ky odtesán, a dodnes ho nikdo ne −

obnovil. Socha se vrátí na původní
místo zřejmě až po zimě. Celkovou
opravou projde i kašna, a to na etapy.
Hotovo by mělo být do poloviny 
příštího roku. (pru)

Přišli o sochu Svobody
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„Waldkirchen je oblíbeným turistic−
kým centrem v Bavorském lese
s možností sportovního vyžití ve
všech ročních obdobích. Toto kdysi
důležité obchodní místo na Zlaté
stezce se dnes v Bavorském lese řadí
k místům s největším počtem náv −
štěv níků. Z České republiky je Wald −
kirchen pohodlně dostupný přes 
hraniční přechod Strážný (95 km
z Českých Budějovic) nebo Železná
Ruda (160 km z Plzně),“ říká koordi−
nátorka Bavorsko−Čechy Simona Fink
a dodává: „Do Waldkirchenu přijíždě−
jí návštěvníci z celého Německa,
z Rakouska a v poslední době stále

častěji také z České republiky. Jejich
cílem je Dům módy Garhammer.
Rodinný podnik s dlouholetou tradicí
a hlubokými regionálními kořeny na−
bízí na ploše 9 000 metrech čtvereč−
ných dámskou, pánskou a dětskou
módu včetně modelové řady Young
Fashion a všechny doplňky jako je
obuv, kožená galanterie, bižuterie
a podobně.“ 
Přijali jsme pozvání od majitelů Domu
módy Garhammer Johannese Hubera
a Christopha Hubera. 

120 letá historie
Firmu založil náš pradědeček v roce
1896 původně jako obchod s koloniál−

ním zbožím. O dva roky později rozšířil
sortiment o textilní zboží. Pak převzala
firmu naše babička. V padesátých le−
tech minulého století se rodina rozhod−
la zaměřit se na módu a působit v ce−
lém regionu. Postupem času jsme
hodně investovali, zvětšovali prodejní
plochu do dnešní podoby a rozšiřovali
sortiment nabízeného zboží. Jsme veli−
ce vděčný za to, že jsme si zachovali
rodinný podnik a za vše, co jsme se
naučili od svých rodičů. Pro nás ne −
existuje hezčí zaměstnání, než to, co
nyní děláme. Móda a lidé jsou pro nás
dva pojmy, které ztělesňují naše zaujetí
pro věc a jsou naší neustálou motivací.

Naše čtyři hlavní
sloupy
Je to móda, lidé, 
servis a propojenost
s regionem. Pro nás je
důležité, aby lidé jez −
dili za námi, do naše−
ho obchodního domu.
Proto vybíráme takové
zboží, abychom mohli
konkurovat velkým
obchodním domům
ve velkoměstech.
U nás si vybere každý
i ten nejnáročnější 
klient. Velký důraz kla−
deme na kvalitu. Ne −
jde me cestou levného
zboží. Vybíráme ho

s láskou, zaměstnanci se maximálně
věnují svým klientům, práci děláme
s chutí, s nadšením a je to znát.
Zachovali jsme také rodinnou tradici.
Při vstupu do obchodního domu je
pult, u kterého vždy stojí někdo z naší
rodiny. Vážíme si toho, že můžeme
osobně přivítat zákazníky a popřát
ji hezký den. Preferujeme osobní 
kontakt.

Spokojený personál
Zaměstnáváme 500 lidí a v regionu
jsme největší firmou. Naší filosofií je, že
zaměstnanci musí být spokojení.
Nadšený personál bude také s nad −
šením nabízet a prodávat zboží. Tato

nálada spojená s motivací pozitivně pů−
sobí na zákazníka. Ke klientovi se cho−
váme tak, aby měl pocit, že je u nás na
prvním místě. Proto k nám jezdí zákaz−
níci zdaleka. Máme už také početnou
českou klientelu. Mezi našimi zaměst−
nanci jsou také tři Češky. Jinak musíme
říci, že čeští návštěvníci, kteří k nám
přijíždějí, mluví velmi dobře anglicky.  

Vybrané zboží si 
vyzkoušíte doma
Dneska máme 76 000 zákazníků s naší
klientskou kartou, z toho je 1 200 z Čes −
 ké republiky. Jestliže si klient u nás vy−
bere zboží, může si ho bez zaplacení
vzít domů a v klidu vyzkoušet. Pod −
mínkou je klientská karta. Vrátit vybrané
zboží může do 10 dnů a nikdo z perso−
nálu se nebude ptát, proč ho vrací a na−
bídne další kolekci. Zavedli jsme také
online prodej. Zákazník si na internetu
vybere zboží, které mu dopravíme. 

Vše pro zákazníka
Naší snahou je, aby se
naši klienti stali našimi
fanoušky. Také jsme za−
vedli, že se mohou bě−
hem nakupování osvěžit
kávou, nápojem a vše je
zdarma. Na střeše ob−
chodního domu jsme vy−
budovali velkou proskle−
nou restauraci s nádher−

ným a jedinečným výhledem. Restau −
race je nositelem prestižní michelin−
ské hvězdy tzv. oskarem v kulinář−
ském světě. K plné spokojenosti
rovněž patří, aby motorizovaní zákaz−
níci mohli pohodlně zaparkovat. Hned
naproti našemu Domu módy máme
vlastní parkovací dům, který v sou−
časné době rozšiřujeme. Parkování
v něm je bezplatné.

Soulad s regionem
Jsme velkými patrioty našeho re −
gionu. Měli jsme mnoho nabídek na
spolupráci s velkými firmami i na
otevření dalších našich obchodních
domů ve velkých německých měs−
tech. Všechny nabídky odmítáme.
Chceme být stále rodinnou firmou
a působit v našem regionu, kterému
pomáháme. Nejsme žádným příhra−
ničním regionem, ale jsme v centru
Evropy v důležité poloze mezi
Českou republikou, Rakouskem
a Bavorskem.

Vánoční nákupy
V tomto předvánočním čase připravu−
jeme celou řadu akcí, které najdete na
našich webových stránkách. Zaru −
čeně si u nás vyberete vánoční dárek,
kterým potěšíte své blízké. U nás na−
jdete světové i nevšední značky, které
daleko široko nikdo nemá. Přinášíme
sem do tohoto regionu kousek světo−
vé módy. Jsme taková perla. Máme
velký zájem o českou klientelu a právě
nyní je ta pravá chvíle nás poznat, se−
známit se a na vlastní oči se přesvěd−
čit o úrovni a nabídce našeho Domu
módy Garhammer ve Waldkirchenu.
Jste u nás srdečně vítáni.             (red)

Nakupování u Garhammera je
nezapomenutelným zážitkem

V době naší prohlídky obchodního do−
mu byl za „pultem“, který má v rodin−
ném podniku dlouholetou tradici otec
bratrů Johannese a Christopha pan
Franz Huber.

„V nabídce máme jedinečné módní kolekce, které ob−
stojí v jakémkoli evropském městě. Ne náhodou k nám
jezdí klienti z Mnichova, Linze, z Plzně, Českých Budě −
jovic a z dalších vzdálených míst a pravidelně se vra−
cejí,“ řekli nám bratři Johannes a Christoph Huberovi.

Návštìva Domu módy Garhammer ve Waldkirchenu

Obchodní dům Garhammer ve Waldkirchenu.
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Slavnostní setkání v novém 
En vi  ronmentálním centru v Že −
lez né Rudě bylo příležitostí po−
děkovat všem, kteří se
zasloužili o jeho vznik.
Po četné zastoupení zde
měli také bavorští souse−
dé a partnerská města
Železné Rudy. Environ −
mentální centrum vzniklo
rekonstrukcí bývalé základní
školy. Ve svém vystoupení sta−
rosta Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr připomněl okamžiky,
kdy se rozhodovalo o tom, co
bude se starou budovou základ−
ní školy.
„Existovaly dva návrhy. Zbourat
nebo provést nákladnou re −
konstrukci. Konečné rozhodnutí
města bylo zachránit budovu staré
školy v nezměněné historické po−
době. Proto jsme se rozhodli, že
v ní bude Návštěvnické centrum
Šumavy, které městu chybí, a ko−

nečně budeme mít důstojné záze−
mí pro všechny, kteří mají rádi
Šumavu a Železnorudsko. 
V říjnu minulého roku jsme dostali
finanční dotaci, kterou jsme mu−

seli do konce roku 2015 proinve−
stovat. Díky přístupu stavební fir−
my Prima se nám to podařilo

a znovu jsem se pře−
svědčil, že český byznys
na tom není zase tak
špatně. Potkal jsem lidi,
u kte rých dané slovo
platí podáním ruky. A ne−

jsou to jen stavbaři. Mohl
bych mluvit i o dalších. Všem

patří moje velké poděkování včet−
ně zaměstnanců městského úřa−
du a to zejména místostarostovi
Ing. Milanu  Křížovi. 
Díky všem obětavým lidem jsme
mohli už letos v dubnu z radnice
přestěhovat Informační a turistic−
ké centrum do nově zrekonstruo−
vané budovy a v červnu instalovat
jednotlivé expozice. Kdo nyní při−
jede do Železné Rudy, má
se kam podívat a na−
čerpat zážitky a vě−
domosti nejen ze

Železnorudska, ale z celé Šu ma −
vy. Je zde opravdu co k vidění.
Jsou zde kabinety čápa černého,
jelena lesního, bobra evropského,
geologie a geomorfologie Šuma vy,

bylin a hub, šumavských lesů,
menší 3D kino, přednášková a vý−
stavní síň. Chceme udělat expozi−
ci našemu významnému rodákovi,
odborníkovi na lesnictví a mysli−
vost, profesoru Komárkovi a také
si připomenout historii budování

tunelu pod Špičá −
kem. V současné do−

bě jednáme s Národ −
ním parkem Šumava o vzá−

jemné spolupráci,“ připomněl ve
svém vystoupení starosta města
Ing. Michal Šnebergr.

První expozice v ČR
Velmi zajímavou a přitažlivou vý−
stavou v Návštěvnickém centru je
Historie lyžování. Velký podíl na
ní má neúnavný bojovník za
Šumavu a za všechno lidské Emil
Kintzl z Kašperských Hor.
„Muzeum jsme dělali z lásky k ly−
žování už před několika lety a bylo
umístěno v Zámečku v Železné
Rudě. Nyní jsme ho přestěhovali
do Návštěvnického centra a obo−

hatili opět o nové exponáty. Mně
se například podařilo sehnat ly−
žařské boty, které nenajdete
v žádném jiném muzeu v Česku.
Dalším unikátem budou lyže so−
větských vojáků, kteří za komunis−
tického režimu hlídali atomové
hranice. Lyže dostanu z Atomu
Muzea v Míšově. Protože jsem byl
zásluhou pana Říhy v padesátých
letech minulého století přijat
za dobrovolného člena Horské
služby, tak jsme připravili expozici
o historii Horské služby na
Železnorudsku. Pokud vím, tak je

to první taková expozice v Česku.
Chceme tím vzpomenout na obě−
tavé lidi, kteří pomáhali turistům
i obyvatelům Šumavy v nesná−
zích,“ řekl nám Emil Kintzl.
Environmentální Návštěvnické
centrum v Železné Rudě bude ne−
ustále živé, to znamená, že se jed−
notlivé expozice budou měnit
a přinášet nové informace a po−
znatky ze Šumavy. Proto město
Železná Ruda chce navázat 
úzkou spolupráci a spojit síly
k provozování tohoto centra s Ná −
rodním parkem Šumava. Věřme,
že spolupráce nezůstane jen
u snahy a záměru, ale bude ku
prospěchu všech, kteří přijíždějí
na Železnorudsko a Šumavu.  

(re)

Krásy Šumavy pod jednou
střechou v Železné Rudě

Environmentální Návštěvnické centrum v Železné Rudě je v ulici 1. Máje 12.
V přízemí je Informační turistické centrum.

„Prohlédněte si výstavu Historie lyžování na Železnorudsku,
kde je část věnována i Horské službě,“ zvou vás k návštěvě
zleva: starosta města Ing. Michal Šnebergr a Emil Kintzl.
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Zásadní změna čeká na obyvatele
Plané nad Lužnicí. Místo rozlehlého
parkoviště před obchodní zónou
vznikne pěší zóna, po obou stranách
ulice povedou cyklostezky a radnice
chce zavést časově omezené stání

na parkovacích místech, která na
náměstí zůstanou.To právě štve
místní obyvatele, kterým tak ubudou
parkovací místa.

„Nechápu to, k  čemu pěší zónu.
Když si jedete nakoupit, rodiče, co
vozí děti do školy. Vždyť je to nesmysl
a vyhazování peněz z městské kasy,“
kritizuje chystaný projekt jeden z oby−
vatel městečka na Táborsku.

Starosta města Jiří Šimánek úpra−
vy, které se na náměstí chystají, vní−
má jako potřebné. Ve změně parko−
vacího systému problém nevidí. 

„Někde se místa ruší, jinde zase
zřizují. Už funguje odstavné parko−

viště, které je od centra města tři
čtyři minuty pěšky,“ namítá.

Omezený počet parkovacích míst
podle něj zůstane i přímo na náměs−
tí. Mají sloužit ke krátkodobému stá−
ní, během kterého si lidé nakoupí,
odvedou děti do školy nebo vyřídí
úřední záležitosti.

Podle radnice jde o kompromis
v tom, co občané Plané dlouhodobě
chtějí.  Proměna náměstí v Plané
nad Lužnicí má stát 30 milionů ko−
run. I kvůli tomu chce radnice 
projekt rozdělit do několika etap
s  tím, že první začne už na jaře
příští ho roku.  (pru)

Změna náměstí ubere parkovací místa Hospodám, 
kde se nekouří,

stouply tržby
Velká debata ohledně rušení ku−
řáckých restaurací je, zdá se,
zbytečná. Například na jihu Čech
hospodám, kde se nekouří,
stouply tržby! Většina štamgastů
v hospodách prý zůstala, kuřáci
si chodí zapálit ven. 

„U nás se kouřilo, teď se ne−
kouří a hosté chodí na dvorek,
kde je jinak zahrádka. Mají tam
popelník a ani jim to nevadí. Prý
jsou na čerstvém vzduchu,“ řekl
Rozhledu provozovatel jedné
z Českobudějovických restaurací
pan Pavel.

Podobně to mají v  Třeboni,
Českém Krumlově nebo Stra −
konicích. „Nám dokonce stouply
tržby o dvacet až třicet procent.
Chodí sem lidi, kteří říkají, že
jsou rádi, že se tu nekouří,“ do−
dala provozní jedné ze strakonic−
kých hospod. 

Někde je kuřácká a nekuřácká
sekce rozdělena, jinde ji neza−
vedli. V momentě, kdy vejde zá−
kon v platnost, by se kouření tre−
stalo pokutou. (pru)

A to ještě není konečné číslo. Než odejde do důcho−
du, plánuje ještě uvařit nějaký ten milion. Když pře−
počteme výkon pana Poláka na půllitry, tak je jich
4 miliardy 800 milionů, nebo jinak – evropský re−
kordman uvařil už dva Boleváky Gambrinusu nebo
čtvrtku Brněnské přehrady. 
S panem Zdeňkem Polákem jsme si dali schůzku Na
Spilce, ve stylové plzeňské restauraci, která se nachá−
zí v unikátních prostorách bývalého kvasného sklepa
tzv. spilky, v budově na nádvoří věhlasného pivovaru
Plzeňský prazdroj.
Jak dlouho vaříte pivo Gambrinus?
Už přes 42 let se starám jen o vaření piva a musím se
přiznat, že od samého počátku mě to vzalo. Nastoupil
jsem do učebního oboru sladovník, ale po vyučení se
člověk k vaření piva hned nedostane. Nejdříve jsem
dělal sladovníkovi, který pivo vařil, pomocníka. Říkalo
se jim pumpouch. Například jsem připravoval chmel.
Kdy jste začal vařit pivo?
Poměrně brzy a to už ve třetím ročníku. Přišel techno−
log do školy a říká, kde je ten Polák. Když jsem se při−
hlásil, dostal jsem pokyn, abych si sbalil tašku a šel
na varnu vařit pivo.
Chtěl jste být sládkem?
Ale vůbec ne. Po skončení základní školy jsem vůbec
nevěděl, co chci dělat. Navrhoval jsem otci, že si dám

rok pauzu, ale nějak to nechtěl
pochopit. Jednoho rána se táta
tak rozčílil, že bouchl dveřmi, až
opadla omítka a zmizel. Vrátil
se večer v pět hodin a přinesl
mi přihlášku a řekl. Jdeš do pi−
vovaru na sládka. Tak začala
moje kariéra.
Jaké bylo vaše první setkání
s pivovarem?
A věříte, že docela příjemné.
S oblibou říkám, že to byl asi
ten správný moment. První den
jsme procházeli pivovarem
a přišli také do varny, kde se
v tu chvíli čistily kotle. Ze zvě−
davosti jsem se podíval do jed−
noho varného kotle. Viděl jsem pěknou ženskou jen
spoře oblečenou, protože uvnitř bylo docela velké
horko, jak čistí stěny kotle. Řekl jsem si, že v tom
pivo vaře to asi zase tak špatné nebude. Nevím, zda
právě tento okamžik mě tak ovlivnil, že jsem v pivova−
ře u vaření piva zůstal dodnes.
Prošlo vaření piva nějakými změnami?
Neskutečnými. Byly takové tři hlavní etapy. Ta poslední
byla největší. Vaření piva totiž řídí počítač. Člověk si

myslel, že to není možné, ale opak je
pravdou. Počítač vám uvaří pivo kvalitněji
než zkušený sládek, protože se nikdy ne−
zmýlí a vše stoprocentně dodrží. Ovšem,
když z nějakého důvodu vypadne, nastu−
puje sládek a pivo musí dovařit ručně.

V lednu příštího roku vám
bude 60 let. Kolik milionů
hektolitrů dáte ještě do dů−
chodu?
Odhadem tři miliony. Stále mě
to baví. Nyní už osmým rokem
také dělám pod Návštěv −
nickým centrem školu čepo−
vání. Ukazuji, jak správně za−
cházet s pivem, jak a čím
umývat sklenice, do kterých
pivo čepujeme a podobně.
Pořád si myslím, že mnoho
restaurací ovlivňuje chuť piva. 
Platí stále, že pivo se vyrábí,
ale hospodský mu dělá chuť?
Samozřejmě. Už to začíná tím,
kde a jak mají v restauraci
uskladněné sudy s pivem, zda
u nich nemají brambory, cibu−
li, česnek a podobně. Jak čas−

to čistí pivní trubky, čím umývají pivní sklenice,
Zásadně ne jarem nebo purem. Před čepováním mu−
síte mít mokrou sklenici, pivo se nečepuje z výšky ne−
bo různými pohyby nahoru a dolů. Čepuje se vždy po
skle a sklenice musí mít sklon 45stupńů. To vše ovliv−
ňuje chuť piva. Sklenice Plzeňského prazdroje se če−
puje napoprvé, což je na hladinku. Gambrinus nadva−
krát. Nejprve se udělá větší pěna a poté se dotočí ten
klobouček. Pivo se má čepovat s láskou. (re)

Evropský rekordman ve vaření piva je z Plzně

Zdeněk Polák uvařil 25 milionů 

„Tak na zdraví a dej Bůh štěstí. Bůh se
vzpomínal proto, že když se uvařila várka
piva, tak ji musel Bůh posvětit,“ vysvětlu−
je Zdeněk Polák.

hektolitrů Gambrinusu
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Dopravní terminál za 60 milionů ko−
run plánují ve Strakonicích. Stát by
měl vedle nádraží. Investorem za−
mýšlené stavby dopravního terminá−
lu je Správa železniční a dopravní
cesty a společnost ČSAD STTRANS.
Nynější příliš velké autobusové nád−
raží s nevyhovující budovou by mělo
ustoupit obchodnímu centru.

„Na stavbu terminálu je vydané
pravomocné územní rozhodnutí,
máme zažádáno o stavební povolení
a o dotaci. Pokud by šlo všechno
podle plánu, mohli bychom začít

stavět v polovině příštího roku.
Konkrétní projekt připravujeme více
než rok, osm let se o to snažíme,“
uvedl ředitel firmy ČSAD STTRANS
Vladimír Warisch.

Strakonice mají důležité dopravní
postavení především na železniční
trati z Plzně do Českých Budějovic.
Vlaky zde jezdí i ve směru do Volar
a na Březnici. Hojně využívaná je ta−
ké autobusová linka do Prahy.

„V nově zřízeném terminálu budou
informace, čekárny, toalety. Ti, co
přijedou autobusem a odjedou 

vlakem, přejdou suchou nohou,“ řekl
Warisch.

SŽDC navazuje na projekt z let
2014 až 2015, kdy nechala za 
456 milionů opravit strakonickou že−
lezniční stanici. „Po dohodě postu−
pujeme s STTRANS a s městem
Strako nice ve vzájemné synergii, co
se týká příprav, projektové doku−
mentace i financování stavby,“ uvedl
Pavel Paidar ze SŽDC.

Na železniční stanici vznikl pod−
chod s bezbariérovým přístupem na
dvě zastřešená ostrovní nástupiště,

nový informační systém, bezpeč−
nostní kamery. Zrekonstruovaný je
železniční svršek i spodek v hlavních
kolejích, výhybky a také mosty.

Město Strakonice si nechalo zpra−
covat i architektonicko−urbanistic−
kou studii na sedmihektarový areál
vedle nové budovy terminálu. 

V místě autobusového nádraží
studie počítá se stavbou obchodní−
ho centra o ploše 6000 metrů čtve−
rečních, které by mělo být trasou pro
pěší propojeno s novým dopravním
terminálem. Možná je i stavba zcela
nového mostu, který by spojoval sil−
nici s budovou terminálu a obchod−
ním centrem. pru)

Tak se jmenuje kniha Kateřiny Pojarové
ze Sušice. Jsou to veselé i vážné přího−
dy českých emigrantů u protinožců.
S autorkou knihy jsme si povídali
o jejích životních cestách.
Jak jste se dostala do Austrá lie?
Bylo mně 17 a mému klukovi 19
let, kdy jsme se rozhodli, že ute−
čeme z tehdejšího komunistické−
ho Československa. Rodiče o na−
šem úmyslu nevěděli a museli se
s naším odchodem dlouho smi−
řovat. Potkali jsme se na hotelové
škole v Mariánských Lázních.
Když jsme se rozhodli opustit re−
publiku, tak můj budoucí manžel
byl čerstvým absolventem hote−
lové školy v Mariánských Lázních
a já jsem skončila druhý rok stu−
dia na této škole. Na Západ jsme
se dostali přes hory z Jugoslávie
do Rakouska. Zde jsme byli devět
měsíců a čekali na vstupní vízum
do Austrálie. Manželství jsme uzavřeli
v Rakousku v uprchlickém táboře.
Sňatkem jste si asi vše zjednodušili.
To je pravda. Nicméně zase tak jedno−
duchá cesta do Austrálie nebyla.
Museli jsme si najít sponzora, protože
jsme byli příliš mladí a neměli dostateč−
né vzdělání. Jedna organizace pro čes−
ké uprchlíky ve Vídni nám našla
v Melbourne sponzora, který nám měl
sehnat ubytování, práci, uvést do spo−
lečnosti a pomoci s úředními záleži−
tostmi.
Dostali jste finanční podporu?
Tu jsme využili během dvou měsíců
a pak si našli práci. Dělala jsem uklí−
zečku, pomocnou sílu v kuchyni, v to−
várně pracovala jako šička. Pak jsem
se nechala zaměstnat v cukrárně, pro−
tože jsme měli vztah k pohostinství.
V Melbourne jsem si dokončila středo−
školské vzdělání.

Jak se vám líbilo v Melbourne?
Město bylo pohodové, klidné, spousta
zeleně. Přesto jsme utrpěli jistý kulturní

šok. Zkrátka Austrálie a Evropa jsou
dva jiné světy. Dokonce jsme uvažovali
přestěhovat se na Nový Zéland. Trvalo
nám 10 let, než jsme si zvykli. 
Co jste dělali?
Vrhli jsme se do podnikání. Když byla
u vás sametová revoluce, otevřeli jsme
v Melbourne naši první evropskou cuk−
rárnu Prague Cakes (Pražské Dorty).
Po 5 letech jsme byznys prodali a s na−
dšením se vraceli domů do Čech.
To bylo v roce 1995.
Bylo po sametové revoluci a my jsme
byli šťastní, že můžeme žít svůj život ve
svobodné vlasti. Tady jsme ale brzy 
vystřízlivěli a po roce jsme odjeli zpátky
do Austrálie, vrátili se k  podnikání 
a zakládali další kavárny – cukrárny
Bohemia Cakes (České Dorty).
Provozovali jsme je do roku 2008, kdy
jsme je prodali a odstěhovali se natrva−
lo do Čech.

Jak se podnikalo v Austrálii?
Nebylo to jednoduché. Hodně jsme se
nadřeli. Poznali jsme Austrálii i z té dru−

hé strany. Šli jsme do toho
dobrovolně, takže si nemo−
hu stěžovat. Ten život pro
nás nebyl jednoduchý, nic−
méně mohu říci, že se lidem
v Austrálii všeobecně žije
jednodušeji, než tady.
V čem?
Například proto, že tam věci
fungují, jak mají. Byrokracie
ve srovnání s Evropu je mi−
nimální. Dám vám příklad.
Když se stěhujete z bytu,
nemusíte jezdit jako u nás
na ČEZ a odhlásit se.
Zvednete telefon a nahlásíte
stav elektroměru. Nemáte
žádnou občanku. Jediná va−
še identita je řidičský průkaz
s fotkou. Ovšem dnes se

i tato situace mění, z velké části díky
přílivu emigrantů, hlavně z třetího světa.
Rostoucí kriminalita se pro tuto kdysi
tak pohodovou zemi stává velkým pro−
blémem.

Proč jste se natrvalo vrátili domů?
Můj manžel má velmi silný vztah k Su ši −
ci. Jeho tatínek pochází z Petrovic. Stále
cítil, že jeho domov, jeho kořeny jsou ta−
dy na Sušicku. Já jsem z Plzně a v dět−
ství jsem hodně jezdila na Šumavu. Mám
ji moc ráda, je to moje srdeční záležitost.
I Klostermanna jsem četla poctivě. 
K jakému období se vztahuje vaše 
kniha?
Události Deníku začínají v září 2012,
kdy jsme už bez našich dvou dcer odle−
těli do Západní Austrálie. Můj manžel už
tam o rok dříve strávil několik měsíců.
Protože tato část světa je velmi krásná
a jsou tam nesmírně milí lidé, strávili
jsme tam nějakou dobu a lépe poznali
tuto oblast. Měli jsme hodně silných 

zážitků a to byl ten důvod, proč jsem
začala psát deníček. Úžasnými 
ilustracemi doplnil knihu Josef Po −
spíchal ze Železné Rudy.
Mohou se čtenáři s vámi někde
setkat, a kde dostanou knihu?
Zúčastníme se prodejní akce na
Festivalu regionální literatury
v Knihovně města Plzně a to 24. li−
stopadu 2016. Ke koupi je v e−sho−
pech online a v několika obchodech
v Plzni: Knihkupectví Plaza –
Neoluxor, Olympia – Kanzelsberger,
Kosmas – Klatovská 13, Dobrovský
– Nám. Republiky a Americká.
V Kla tovech má moji knihu
Knihkupectví Léto.                (re)

Australský deník aneb
mé soukromé pohromy

Kateřina Pojarová podepisuje knihu dalšímu suši −
ckému spisovateli Karlu Fořtovi, který píše kriminální
příběhy ze Šumavy.

Manžel autorky knihy Milan Pojar vydal CD
country písní Z Austrálie až na Vogelsang.

Plánují nádraží za 60 milionů
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Ve SOŠ a SOU mají nejmodernější
způsob měření geometrie osobních
vozidel. Jedná se o takzvanou 3D di−
agnostiku, která umožňuje kontrolo−
vat auto jako celek. Odborná učebna
diagnostiky má hodnotu včetně sta−
vebních prací a vybavení přes milion
korun.
Pane řediteli, máte nejmodernější
diagnostiku na měření geometrie
osobních aut. Není to příliš velký 
luxus pro vaše učně?
Vůbec ne. Naší snahou je vybavit
učebny a praktické dílny pro učně

a studenty těmi nejmodernějšími
stroji. Základem výuky je škola a ta
musí dát žákům to nejlepší. Když pak

přijdou do praxe, firmy už nemají čas
se jim naplno věnovat. V těch fir−
mách už by měli naši absolventi do−
kázat, že mají základy a svému oboru
rozumějí, proto ta naše snaha mít
moderní stroje a techniku. Navíc no−
vá dílna diagnostiky nebude pouhou
učební pomůckou, ale bude sloužit
všem motoristům, kteří si k nám při−
jedou zkontrolovat auto.
V případě, že zjistíte nedostatky, jste
schopni závadu odstranit?
Samozřejmě. V našich dílnách jsou
učni oboru mechanik opravář motoro−

vých vozidel, autoelektrikář, kteří ne−
dostatky na autě odstraní pod dohle−
dem mistrů odborného výcviku. 

Ovšem je zde otázka, zda žáci mají
zájem o řemesla?
Myslím si, že v poslední době se to ma−
linko zlepšilo, ale stále to není podle na−
šich představ. Skutečnost je taková, že

ze strany firem je o řemesla, která vy −
učujeme, neskutečný zájem. Pracovní
podmínky, odměňování a další výhody
u firem jsou velmi dobré. Každý žák,
který si vybere řemeslo a je schopen ho
vykonávat, má o práci okamžitě po −
staráno. Má perspektivu jak v našem
regionu, tak i v sousedním Německu.

O která řemesla je největší zájem?
Prim patří strojírenským oborům s ři−
dičskými zkouškami a svářecími prů−
kazy. Ovšem problém nastává po
ukončení studia. Ne všichni jdou do
strojírenských nebo opravářských fi−
rem. Mnozí možná ke své škodě.

Raději využijí toho, že mají řidičský
průkaz a skončí jako řidiči kamionů.
Problém máme u stavebních řemesel.
Zatímco firmy mají o absolventy sta−
vebních profesí obrovský zájem, ze
strany žáků vidíme pravý opak. Je to
škoda. V našem regionu byla letitá tra−
dice zlatých českých ručiček, bohužel
jsme od toho odešli. Dnešní profese
zedník je už o něčem jiném, než tomu
bylo dříve. Platí to i o dalších učebních
oborech.
Co doporučíte žákům, kteří se rozho−
dují, čím by chtěli být?
Aby se v první řadě zamysleli nad tím,
jaké uplatnění a perspektivu po ukon−

čení studia střední školy mají. Proto,
když se rozhodují o budoucí profesi, ať
si odpoví na otázku, zda najdou také
uplatnění a za jakých podmínek.
Mohou přijít k nám a zeptat se na uplat−
nění našich absolventů, na možnosti
a podmínky, které jim můžeme nabíd−
nout. Rádi uvítáme i jejich rodiče.

Jaké máte další plány?
Podáváme projekty na modernizaci
našich učeben. Rozvíjíme zahraniční
spolupráci. Jedná se nám o praxi na−
šich učňů a studentů nejen technic−
kých, ale i ostatních oborů, například
v Německu.                                   (re)

Ředitel SOŠ a SOU Sušice Ing. Jaromír Kolář říká:

Nová dílna diagnostiky byla
financována z peněz školy

S ředitelem SOŠ a SOU Sušice Ing. Jaromírem Kolářem diskutovali o uplatnění
absolventů školy v praxi (zleva) ředitelka Střední školy v Rokycanech 
Ing. Irena Vostrá a ředitelka Místní akční skupiny Český les Sylva Heidlerová.

Slavnostním přestřižením pásky byla otevřena nová dílna diagnostiky SOŠ
a SOU v Sušici. Zleva: radní Plzeňského kraje Milena Stárková, vedoucí od −
dělení organizace školství Plzeňského kraje Jaroslav Sokol a ředitelka
Hospodářské komory v Klatovech Ing. Alena Kolářová.

Nová dílna diagnostiky.
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Předražená 
cyklostezka

Stavba sporné cyklostezky ve Zlivi
na Českobudějovicku pokračuje.
Kilometr trasy vyjde na více než 16
milionů korun. Jde o trasu ze Zlivi
směrem k odbočce na Vondrov.
Tam teď lidé jezdí na kolech po úzké
frekventované silnici mezi rybníky.
Stavbu prodražuje složitý terén ko−
lem vody a přes inženýrské sítě.
Podle původních odhadů města měl
necelý kilometr cyklostezky stát 24
milionů korun. Část koalice proto
chtěla projekt kvůli vysokým nákla−
dům zastavit, zbytek zastupitelstva
to ale nepodpořilo. Cenu cyklostez−
ky teď snížily nabídky firem.

Obce jsou bez spojení
Na třicet obcí na Jindřichohradec ku
je o víkendu odříznuto od spojení
jak autobusového, tak i vlakového.
Podle Českého rozhlasu České
Budějovice jde většinou o vesnice s
několika desítkami obyvatel. Auto −
bus ale o víkendu nezajíždí ani do
Dešné, která leží na pomezí Jiho −
českého a Jihomoravského kraje,
Vysočiny a Rakouska a žije v ní víc
než 600 lidí.  Ten, kdo nemá auto,
má bohužel smůlu. Protože si ale
obyvatelé prý vyloženě nestěžují,
vedení obcí nemá důvod požadovat
po kraji posílení spojů.

Stromy jdou k zemi
Centrum Jindřichova Hradce mění
svou podobu. Z parku u Masary kova
náměstí zmizely stoleté kaštany.
Důvodem je to, že začala první etapa
revitalizace parku, některé stromy
musely být pokáceny jak z bezpeč−
nostních, tak i koncepčních důvodů.
To kritizuje řada obyvatel města.
Celkem šlo k zemi 19 stromů, větši−
nou jírovců. Z původního počtu zů−
stane jen sedm stromů. Nové se pak
v rámci revitalizace vysadí.

Plánují obchvat
Husince

Husinec na Prachaticku, který je
hlavně ve všední dny přetížen veš−
kerou dopravou, plánuje obchvat. O
ten se snaží už skoro dvacet let. Teď
se zdá, že by mohla do několika let
začít jeho realizace. Radnice už má i
posouzení vlivu stavby na životní
prostředí i okolí. Práce na stavbě
obchvatu vyjdou na stovky milionů
korun, ovšem velmi pomohou měs−
tečku, které je kvůli nákladním au−
tům v centru pro lidi nebezpečné. 

Na sedmdesát zemědělcům z jižních
Čech hrozí krach! Největší mlékáren−
ská společnost u nás Madeta vypoví
většině z  nich smlouvy na výkupy
kravského mléka! Důvodem jsou
ruské sankce!

Podle ředitele společnosti Milana
Teplého za tímto krokem stojí em−
bargo mezi EU a Ruskem. Teplý del−
ší dobu tvrdí, že embargo zapříčinilo
nadbytek mléka vyprodukovaného
tuzemskými chovateli krav. Pro řadu
z nich však neprodloužení smlouvy
od Madety představuje existenční
problémy.

Ředitel Madety svůj krok odůvod−
ňuje tím, že ministerstvo zeměděl−
ství nesplnilo slib, že bude finančně
saturovat škody zapříčiněné embar−
gem mezi EU a Ruskem. „To se za
dva a půl roku nestalo,“ řekl ředitel
Madety. 

Ministr zemědělství Marian Jureč −
ka (KDU−ČSL) s jeho tvrzením ne−
souhlasí. Podle něj existuje několik
grantových titulů, pomocí nichž lze

ztráty kompenzovat. „Společnost
Madeta za poslední tři roky vůbec
nepožádala o jakoukoli dotaci,“ řekl.

Milan Teplý však namítá, že Ma −
de ta vykupovala litr mléka za 6 ko−
run a dále jej formou výrobků prodá−
vala v přepočtu na litr za 3,50 korun.
Podle něj tento trend nemohl dlouho
vydržet. Zemědělci, s nimiž Madeta
neprodlouží smlouvu, budou hledat
nové odběratele. Někteří farmáři se
ale obávají toho, že jim se to nepo−
daří a budou muset svůj chov zlikvi−
dovat.

„Máme úvěry na techniku, stroje a
podobně. Asi pobiju stádo krav, vše
prodám a půjdu na pracák,“ dodal
jeden ze zemědělců nedaleko
Kaplice, který si myslí, že problé−
mem není Rusko, ale samotná
Madeta. „Proč pan Teplý nevyužil
státní dotace. Proč si jen stěžuje, ale
pak pořádá bankety a různé “meche−
che“ za miliony? Nikdo to nechápe,“
dodal chovatel krav a soukromý ze−
mědělec. (pru)

Zemědělcům hrozí krach
Madeta zruší smlouvy

Zachovalá, leč zchátralá barokní fara
ve slavných jihočeských Hošticích
u Volyně, které režisér Zdeněk Troška
proslavil svými komediemi Slunce
seno, už nepadá na hlavu. Po
nejméně deseti letech našla no−
vé majitele! Sám obyvatel a fil−
mař má velkou radost!

„Konečně to někdo opraví,
zachrání. Když to církev svatá
nechala zpustnout, pak roky
prodávala za poměrně vysokou
částku. Teď už to má majitele,
kteří to začali opravovat. Stra š −
ně moc jim držím palce, proto−
že je to krásná a hlavně suchá
budova,“ řekl Zdeněk Troška, který
ještě pamatuje, když na faře žil pan
farář a pan řídící. 

Zvláštní je, že církev prodávala 
objekt roky, a přestože kvůli vysoké

ceně nebyl o něj zájem, částku výraz−
ně nesnížila. „Dali to asi o zhruba sto
tisíc korun méně, ale ani tak to dlou−
ho nikdo nechtěl. Musel jsem se

smát, když jsem se zajímal, proč je to
pořád prázdné, tak mi bylo řečeno
přáteli, kteří se tím zabývali, že ´ne−
mohou cenu za faru snížit, protože by
to koupil ten Troška a udělal by z toho

muzeum těch svých potřeštěných
komedií…,“ směje se hoštický rodák
a obyvatel.

„Kdybych to chtěl koupit, udělal
jsem to už dávno. Vždyť to chtěl
i Kristian Kodet, ale pak koupil
jinou faru. Sám byl zděšen tím,
jak krásný je to objekt, a že to
nechávají pustnout,“ dodal
Troška. Noví majitelé faru
v Hošticích opraví a budou v ní
zřejmě bydlet. Musejí si připra−
vit slušnou částku peněz, nic−
méně se jim investice vyplatí.

Fara ale chátrá desítky let.
„Už když jsme točili Slunce se−

no, to bylo ve strašném stavu, proto
jsme faru točili na Dobrši, kus od
Hoštic. Jak interiéry, tak exteriéry.
Tam byla v  poněkud lepším stavu,“
dodal režisér. (pru)

Fara v Hošticích konečně prodána

Počet lidí nemocných Alzheime −
rovou chorobou narůstá. Také na ji−
hu Čech jsou nemocí stiženy stovky
lidí. Zájem o umístění do specializo−
vaných zařízení je proto velký! 

Zájem o písecké Alzheimer cent −
rum roste. Klienti se sem dostávají
na základě pořadníku, čekací doba je
několik měsíců. V době otevření před
20 lety šlo o první zařízení spo −
lečnosti Alzhei mercentrum, kde se
zdravotníci starali pouze o pa cienty
s demencí a poškozením moz ku, což
jsou hlavní příznaky Alzheime rovy
choroby. „Za tu dobu prošly centrem
stovky, možná tisíc pacientů,“ uvedla
při dni otevřených dveří Markéta
Moho ritová z  centra. Společ nost
provozuje devět takových center
v ČR i na Slovensku, v příštím roce
chce otevřít další tři. „Narůstá počet
pacientů s touto chorobou v celém
světě, nemoc je označována za skry−
tou epidemii. Přibývá mladších pa −
cientů,“ uvedla Mohoritová.

V Písku mají momentálně 68 pa−
cientů, jsou to lidé imobilní, plně zá−
vislí na péči. Jsou to pacienti po
mozkové mrtvici, onkologičtí pa −
cienti, po úrazech nebo například
s apalickým syndromem. „Zájem
o naše služby je veliký. Je třeba se
zapsat do pořadníku, místo se bo−
hužel uvolní pouze v momentě, kdy
někdo zemře,“ uvedla zdejší ředitel−
ka Petra Tesařová.

Alzheimerova nemoc narušuje
část mozku a způsobuje pokles tak −
zvaných kognitivních funkcí – myšle−
ní, paměti, úsudku. Bývá nejčastější
příčinou demence, která vede po−
stupně k závislosti nemocného na
každodenní pomoci jiného člověka.

Zájem o písecké 
Alzheimercentrum 

roste!
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Nikdy jsem nechápal, proč má ve
státním znaku České republiky
Český lev dva ocasy. Mám pocit, že
tento znak (lev s dvěma ocasy) bu−
dí odjakživa rozpaky a nepřispíval,
nepřispívá a nikdy nebude přispívat
ke stabilitě České republiky. Tuto
moji vizi uvádím jako důvod k  za−
myšlení, protože jsme si v  nedáv−
ných dnech připomínali Státní svá−
tek Den vzniku samostatného Čes −
ko slovenského státu. V  této sou −
vislosti jsem dostal od čtenářů do−
taz, abych vyvěštil, který rok by byl
nejvhodnější pro vznik samostatné−
ho Československého státu. Dobré
datum pro položení stabilních zá−
kladů byl podle mé věštby rok
1916, což je rok červeného Draka.
To je totiž znamení, ve kterém se
narodil Karel IV. Nejdelší a nej −
úspěšnější období v  našich ději−
nách bylo za vlády Karla IV.

Podle mé věštby další data bu−
doucích zásadních událostí v  na−
šem státě už nebyla „v souladu
s  vesmírem“. To je vysvětlení pro
ponurou atmosféru u nás a ne
zrovna nejlepší budoucnost. Čechů

ubývá, nechtějí mít děti a mladí se
vystěhovávají z  České republiky.
Podlé mé vize, která se shoduje
i s jinými prognózami, by mohla mít
naše republika v roce 2100 jen se−
dm milionů obyvatel, z toho Čechů
pouze pět milionů a zbytek budou
muslimové, Ukrajinci, Číňané
a Afričané. Byl bych velice rád,
kdyby tyto vize byly inspirací pro
zásadní změnu. Obrátit je k přízni−
vému vývoji vyžaduje silné jedince.
Příkladem takové osobnosti z histo−
rie je Karel IV.

Mnoho čtenářů, zejména čtená−
řek se na mě obrátilo s  otázkou,
zda bych svými věšteckými a vizio−
nářskými schopnostmi mohl pood−
krýt románek Goebbels – Baarová.
Pravděpodobně tento dotaz vznikl
díky filmu o Lídě Baarové.

Perspektiva vztahu Goebbelse
s jeho ženou Magdou byla dopředu
dána pravděpodobně vůdcem Hitle −
rem, ale podle mého názoru o ni
Goebbels nestál. Goebbels byl kla−
sický heterosexuál. Dost sexuálně
aktivní. Magda byla homo se xuál −
ka. Navíc se k sobě vůbec nehodili.
On byl narozen v  živlu ohnivém
a ona byla narozena v  živlu kovo−
vém. Jak známo oheň taví kov.
Goebbelse nepřitahovala fyzicky
a nemohla ani duševně, protože
oheň taví kov. On její projevy cítil ja−
ko útok na svou osobu.

Když se na scéně objevila
Baarová – živel dřevo, mužský prin−
cip, tak vlastně svým živlem, ve
kterém byla narozena, podporovala
Goebbelse (on byl oheň, Baarová
dřevo – tudíž mu dávala energii).
Navíc Baarová byla mužský princip

a Goebbels byl ženský princip.
Baarová byla nadprůměrně silná
osobnost, na kterou průměrní muži
neměli (schopnost být oporou).
Goebbels byl rovněž nadprůměrně
silnou osobností. To je právě to,
co Baarovou nejvíce přitahovalo.
Goebbels měl schopnost ovlivnit
davy, ale Baarová měla schopnost
svým sex−appealem ovlivnit muže.
To se jí v tomto případě povedlo na−
tolik, že se stal Goebbels na Baa −
rové závislý. Jsem přesvědčený, že
Baarová byla bisexuálně založená.
Na prvním místě neměla vztah a ro−
dinu, ale práci, a proto ji dvojnásob
vyhovoval vztah s  Goebbelsem.
Nepotřebovala mít chlapa denně
doma, ale muže, který by ji zabez−
pečil, její kariéru. A to vlastně
s Goebbelsem měla. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda odhaluje záhady:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Jaký byl vztah Lídy Baarové s Goebbelsem?

Řemeslo má zlaté dno. Klišé? Ale
kdeže. V dnešní době možná do−
konce platí více než kdy jindy.
Přesto a právě proto je dobrých ře−
meslníků pomálu. A to i navzdory
tomu, že ředitelé učilišť dělají, co
mohou.

Kadeřnice se učí v luxusních
francouzských salonech, začínající
kuchaři vaří ve špičkových nerezo−
vých nádobách, automechanici
používají nejmodernější technolo−
gie. Nábor do těchto škol je tak
kvalitní, že za něj ředitele pozlatit.

Když se podaří, co podařit se
má, tak se škola naplní a rozpočet
s ní. Žáci, učni, pardon, dnes už
vesměs studenti, jsou tu pro nás
a my pro ně. Ne každý z nich tam
pro nás ovšem být chce. A tak ta−
kový tovaryš nalije kofolu do stroje
za milion jen proto, aby ho nemu−
sel umět ovládat. Vina se neproká−
zala. Kamery? Podezření na stal−
king dětí! Už tak jsou podobní týpci
svými mistry obtěžováni až dost!

Ale nebudeme se zdržovat těmi,
kteří od začátku deklarují, že ne−

chtějí. Jsou i ti, co chtějí. Šikovný
truhlář, podpora doma nic moc.
Zato učitelský sbor mu fandí se
vším všudy. Vždyť i pedagog touží
po pocitu z dobře vykonané práce.
Nedoučil se.
Těsně před
závěrečnou
z k o u š k o u
přijal nabíd−
ku zahraniční
firmy. Že nemá dokončené vzdělá−
ní? Nevadí, kluka momentálně po−
třebují a po eurovsku ocení. A zda
se neděje újma jemu? To už je fuk,
protože krátkozraké rodiče nabídka
neskutečně nadchla.

Jde to i bez újmy. Pokud se něja−
ký dovedný řemeslník poblíž hranic
objeví, dostane nabídku od němec−
ké společnosti rychleji než od té
naší. Vždyť proti euru je nabídka
českého zaměstnavatele úsměvná.

Jiné, trochu přerostlé dítě, ničím
nevyniká, spíše naopak. Ale mezi
stromy je z něj lesa pán. Když vez−
me do ruky pilu – prostě koncert.
Mohl by se stát mechanizátorem

lesní výroby. S dobrou vůlí a po −
mocí boží odmaturoval. A dnes
rovná zboží do regálu v Kauflandu.
Proč? Bláhová maminka si myslí,
že se aspoň nebude muset celý 

život lopotit
se dřívím.

Chybí ze−
dníci a chy−
bět budou.
Protože tento

obor jich v celém kraji „studuje“ to−
lik, že bys je na prstech spočítal.
Společenská prestiž minimální, dři−
na maximální. Vážně?

Řadě učňů naopak ambice cizí
nejsou, avšak zcela jistě jsou jim
na škodu. Dnešní zemědělské stro−
je pocházejí jednoduše řečeno z řa−
dy sci−fi, kam se hrabe lunochod.
„Kdepak, naši učni chtějí do Prahy
řídit tramvaje, velkoměsto má zvuk,
to není jako jezdit po poli,“ s kap−
kou ironie je zemědělcům zdůvod−
ňován neustálý a marný nábor pra−
covních sil. Kadeřnice, kosmetičky,
cukrářky, rodilé profesionálky, co
to mají v ruce. Dobře, tak ještě 

maturita. Ale ony jdou dál. Na ško−
ly, kde končí s titulem DiS. Také
dobře. Za žáka stát platí, však ony
si je tam nějak udrží. Konečně i titul
Bc. se soukromě vystudovat dá.
A když už, tak už, jdou ještě dál. Až
s tou pokryteckou touhou po vyso−
koškolském titulu skončí zároveň
i jejich slibná kariéra. Ve vytoužené
kanceláři nikdo jejich fortel neocení
a konkurence je semele.

Na učňovské školství se obecně
hledí spatra. Vždyť i učitelé z učňá−
ku jsou profesně vnímáni níže než
ti z gymplu. A přitom je ten jejich
úkol daleko, daleko náročnější.

Teprve časem, když pak potře−
bujeme pedikérku, truhláře, kame−
níka, zedníka, elektrikáře, autome−
chanika, cokoli opravit, vydláždit,
zasklít, vybagrovat, upéct, uvědo−
míme si úctu k řemeslu a dáváme ji
náležitě najevo. Jenže bude vůbec
komu?

Poučení: Ševče, drž se svého
kopyta, je v něm sláva ukryta

Sylva Heidlerová

Drž se svého kopyta, je v něm sláva ukryta



BOSCH Car Service přijme
automechanika, nástup
mož ný ihned. Plzeň –
Šlovice. Tel. 603535061.

POSLEDNÍ volné místo – pro
obchod s dárkovým zbožím
v Železné Rudě hledáme
spolehlivou a příjemnou
pro davačku. Možno  na do−
hodu nebo na pracovní
smlouvu, turnusy, část. NJ,
ubytování zdarma, výborné
platové ohodnocení. Tel.
602486490.  RR 60646

BRIGÁDA v kavárně s ubyto−
váním zdarma: Studentkám
nabízíme v kavárně v Že −
lezné Rudě letní brigádu
s ubyto váním, turnusy, do−
brý plat. Informace
602486490. RR 60647

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě po−
siluje svůj tým a přijme paní
na mytí bílého nádobí –
vhodné i pro důchodkyně
a baristku – výroba káv a
pohárů – vhodné i pro absol−
venty všech škol. Možno i ci−
zince. Nad průměrné ohod−
nocení, pěkná práce. Tur nu −
sy, zaučíme,  ubytování po−
skytneme zdarma. Infor ma −
ce: 602486490. RR 60648

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6m x 2,5m x 3m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou
v pěk ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do −
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019 

PRODÁM fasádní omítku
Weber Aquabalance 2 mm
zrnitá, odstín bílá káva 5 ks
po 30 kg cca 50 m2. Plzeň −
sko Tel. 604525034.

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

KOUPÍM elektrické a mecha −
nické vláčky všeho druhu ja−
ko Piko, Merkur, Husch,  Igra
a jiné, i ve špatném stavu.
Nebo jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 160013

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Phi lips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy, hrač −
ky plechové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trum petu aj. sta−
ré věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 160125

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 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy i pa−
nelové cesty. Tel.:
736139113 PM 160030  

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, 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 vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lust−
ry a  lampičky, sklo, porce−
lán (hrnky s motivem Pro −
dané nevěsty, dětí, kytič−
ky), kořenky, sošky ta −
nečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i sa mot né rámy, hodiny,
lam pová radia, staré
hous le, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
160056 

V KLATOVECH pronajmu
dvoupokojový mezonetový
byt I. kategorie v RD, včet−
ně parkování. Nájemné
6.000 Kč včetně parkovné−
ho a wifi. Kauce + energie.
Tel.: 602614480. RR 60666

PRONAJMU nebytový pro−
stor v obci Šlovice, 5 km
od Plzně, v těsné blízkosti
dálnice (bývalá restaurace
se sálem) náleží k tomu
kuchyň ka, 2 x soc. zařízení,
kancelář, šatna, úklidová
komora.  Vhodné pro vý −
robní prostory, skladovací
prostory o rozloze 228 m2

jde rozdělit na 2 části, 
každá část má svůj vchod.
V objektu je připojen
plyn, elektrika, voda. Tel.
731521112.

HODNÝ věrný Bavorák – tel.
604273327.

SŠ 51/188 svobodný, bez−
dětný s vlastním bytem
v Plzni, hledá obyčejnou,
věřící ženu, nekuřačku, tře−
ba i s menším hendike−
pem, odkudkoliv. Věk ne−
rozhoduje. Těším se na
Tvůj dopis. Zn.: Trvalý
vztah. Odpovědi zasílejte
písemně do redakce pod 
č. inzerátu PM 160177

51/180 SPORTOVNÍHO du−
cha hledá pohodářku mír−
nou abstinentku, kuřačku
pouze ekologickou. Tel.:
607467062. PM 160188 

VŠ 31/170 svobodná ráda
pozná muže přiměřeného
věku. Nechci další zkla −
mání, jen čestné jednání.
Děkuji. RR 60677 
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PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou  pře−
vodovkou a  kompletní dveře
do kabiny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné dí−
ly. Prodám také  díly na Avii
31 r.v. 1992, motor, dveře,
kardany,  pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd  Dále
prodám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 160025 

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na sms odpo−
vím – 603535061.

KOUPÍM os. Automobil do
r.v. 1980 i nepojízdné. Na
sms odpovím – 603535061.

RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 miliony
Kč, bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz. Tel.:
737607405.  KŘI PM
16018

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
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