
R
oč

ní
k:

 8

3
2017

strana 13

strana 11

Lepší péče 
o vážně nemocné pacienty
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Soutěž o 2 vstupenky
na koncert Věry Špinarové

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku.

CENA ZLATA A STŘÍBRA
JE STÁLE NA VRCHOLU

V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej

prodáte. Je známo, že se stále vy−
skytuje v této oblasti mnoho nepoc−
tivců. Máme pro Vás tip, kde se za−

ručeně nemusíte žádných nekalých
praktik obávat a navíc získáte garan−
ci nejvýhodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Investiční Bance se mů−
žete nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně pro−
školený personál, který poskytuje
bezplatné odborné poradenství
a indi viduální přístup k zákazníkovi.
Prodávat můžete používané či do−
konce poškozené zlaté, ale i stříbrné
šperky. Dále je možné zpeněžit i jiné
předměty, např. stříbrné příbory, zla−
té a stříbrné zubní korunky, mince,
investiční zlato i stříbro. Pokud si ne−
jste jisti, přijďte se bezplatně in −
formovat. Manažer nám sdělil, že: 
„V současné době se cena ryzího

zlata pohybuje na Londýnské Burze
kolem 31 000,− Kč za unci. Zá kaz −
níkům garantujeme nejlepší výkupní

ceny a profesionální
a poctivé jednání.“
Neváhali jsme a zeptali
se při opětovné návště−
vě Zlaté Investiční Ban −
ky v Č. Budějo vicích
jedné ze zákaznic na
to, jak byla s prodejem
svého zlata či stříbra
spokojena. Dozvěděli
jsme se, že se jmenuje
paní  Plavcová a do
Zlaté investiční banky

přišla prodat  zlaté náušnice,  prste−
ny a řetízky, za něž nakonec získala
11 200,− Kč. „Jsem moc spokojená,
ani mě nenapadlo, že můžu dostat
tolik peněz. Jednání na úrovni, ocho−
ta a slušnost, to se hned tak nevidí,
mohu jenom doporučit,“ říká s nad −
šením paní Plavcová.

Prodej  zlata  je  při  dnešních  ce−
nách  velmi  výhodný  způsob zno−
vuzhodnocení  peněz, tak  neváhejte
ani Vy.

Naši pobočku  naleznete na adrese: 
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Stanislav Brázda:
Vztah založený na sexuální
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České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

Otvírací doba: 
Po – Pá: 08:30 – 12:00

13:00 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka 

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle:

+420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům..R
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Ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek skončil ve své funkci. Pre −
miér Bohuslav Sobotka jej odvolal.
Důvodem byla prý kau −
za týkající se tele fonních
operátorů a „pře draže −
né ho“ volání v Čes ku,
narozdíl třeba v soused−
ním Německu, Rakous −
ku či Polsku. Je otázkou,
zda na podzim bude Jan
Mládek dál kandidovat do Sně −
movny. „Zatím nejsem rozhodnutý
a uvidíme, co bude…,” nechtěl více
Jan Mládek, který žije v jižních
Čechách nedaleko Soběslavi.

Podle některých sociálních demo−
kratů je odvolání Mládka „mstou“
premiéra Bohuslava Sobotky. 

„Sobotka na jihu Čech jako v jedi−
ném kraji nedostal podporu na to,

aby obhajoval svůj předsednický
post na březnovém sjezdu strany.
Proto Honzu odvolal, i když samo−

zřejmě jako ministr
měl své mouchy a ko−
lem sebe některé  ‘div−
né' lidi! Ale Sobotka to
byl, kdo Mládka pozval
do vlády. Když chtěl
Honza nedávno odejít,
přemlouval ho a odmí−

tl jím nabízenou rezignaci. A teď ho
vyhodí pár měsíců před volbami…?
To už je samo o sobě zvláštní,”
komentovala jedna ze sociálních
demo kratek. Co bude nyní Jan
Mládek dělat, také není jasné. Bez
práce ale rozhodně nezůstane. Už se
nechal slyšet, že některé nabídky
má a zvažuje je. Zatím je ale stále
poslancem. (pru)

Mládek skončil, bude dál kandidovat?
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Je předním českým stylistou, vizá−
žistou a designérem. Každý čtvrtek
ho nyní mohou diváci vidět v no−
váckém Prásku. Stál kdysi u zrodu
řady soutěží krásy, pracoval pro
přední světové kosmetické značky.
Věnuje se školení, zasedá v poro−
tách a pod jeho rukama se mění
i některé české známé osobnosti.
To je Kája Pavlíček.

Kdysi pracoval jako hlavní vi −
zážista a školitel pro Dior či Y. S.
Lauernt, dnes spolupracuje s Gior −
gio Armani. Má vlastní malý salón.
Jinak ale třeba rád cestuje, na jih
Čech se poměrně často vrací.

„Pokud to není kvůli práci, pak
soukromě. V Mladé Vožici máme
dědu, takže za ním jezdíme. Jinak
jižní Čechy mám rád, protože tam
mám i pár přátel a je to samo −
zřejmě kraj s mnoha památkami.
Pokud mám volno, tak čas od času
zajedu na nějaký hrad, zámek, ale
rád bych toho stihl víc,” svěřil se
Rozhledu Kája Pavlíček.

Ač se neuráží, není arogantní a je
velmi empatický, na jedno je prý
ale „alergický”! „A to, když mi ně−
kdo řekne „Karle“. Nejsem Karel.
Já mám dokonce oficiálně i v ob−
čance jméno Káya. Ano s „ypsilo−
nem“. Ale počeštil jsem si to. 

„Takže na Karla neslyším,”
usmívá se Pavlíček, který spolu−

pracoval také na pořadech Dok −
torKA, Nahá jsi krásná, Mladá o pár
let. A teď každý týden na jedné z te−
levizí reprízují seriál z prostředí
módního časopisu Dokonalý svět.
„A tam hraji vlastně sám sebe. Je
to už asi devět let, ale bylo to úžas−
né natáčení se skvělými lidmi.

Bezvadná atmosféra. Samozřejmě
hrát a spolupracovat s takovými
jmény, jako byla paní Hlaváčová,
Jitka Čvan čarová, Saša Rašilov
a další, byla fantazie. Moc mě to
bavilo. A musím říct, že se ta seri −
álová podoba od toho reálu ani
moc neliší,” prozratuje Pavlíček.

Sám na sebe hodně dbá.
Nechodí příliš výstředně, ale spíš
„vystajlovaně“. „Nemám rád čer−
nou, takže pokud nutně nemusím,
nenosím ji vůbec. Je to barva, která
člověka dělá starším, mám rád bar−
vy. A nejhorší je, že si plnoštíhlí lidé
myslí, že když si vezmou černou,
okamžitě „zhubnou“ o dvacet kilo.
Tak to ale není. Vždycky je to i na
volbě druhu a střihu oblečení.

A i silnější žena či muž může zvolit
barevnější oblečení. Samozřejmě
s rozumem. Nicméně jsem rád, že
už lidi přišli na to, že existují i v ob−
lékání barvy. Zvlášť teď, kdy začíná
jaro, se to začne barvami na ulicích
jenom hemžit! A pravdou je, že mó−
da, ostatně jako všechno, začíná

v hlavě,” podotýká Kája
Pavlíček, který učí a školí
například manažery,
pod nikatele, byznysme−
ny, jak se správně oblé−
kat, jak se sladit, ale tře−
ba i to, jak se chovat.

V první řadě upřed −
nostňuje to, aby se člo−
věk v oblečení dobře 
cítil, aby mu to slušelo
a až pak řeší trendy. Ty
jsou podle něj jedna věc,
ale druhá věc je individu−
alita každého člověka. 

„Mám spoustu aktivit.
Tak trochu maluju, teď
jsem se pustil do navr−
hování vlastní kolekce.
A ještě jsem neměl ani

střihy a už jsem měl řadu zájem−
kyň. Což mě těší. A co se českých
osobností týče, s kterými jsem
spolupracoval či spolupracuji, je
jich celá řada. Ale koho musím 
vyzdvihnout, je zpěvačka Hanka
Křížková, Jihočeška! Nejenom, že
je úžasná zpěvačka, ale i skvělý,
usměvavý, dobře naladěný člověk.
Taky celý život tak nějak bojovala
s váhou, ale ona se umí obléct.
Umí věci sladit a cokoli si vezme,
vypadá skvěle. Teď několik kil ztra−
tila, moc ji to sluší. Letos má naro−
zeniny a těším se na ten její kon−
cert, protože její koncerty jsou nád−
herné, procítěné. Prostě má to
krásnou atmosféru,” dodal Kája
Pavlíček. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Hodně mrtvých
Jihočeské silnice si od začátku ro−
ku vyžádaly nejméně 8 lidských
životů. Je to dvakrát více než ve
stejném období loňského roku. Za
nehodami stojí jak rychlá a ris−
kantní jízda, tak špatné počasí
i nepozornost a zbytečné risková−
ní. Policisté proto chystají zvýše−
né kontroly i nyní na jaře.

Jde do vězení
Bývalý majitel a zakladatel tábor−
ské zoologické zahrady Libor
Hrubý jde na sedm let do vězení.
Poslal ho tam českobudějovický
krajský soud. A ke všemu má za−
platit 43milionovou škodu. Soud
jej uznal vinným z toho, že ne −
zaplatil stavební firmě více než
40 milionů. Odsouzen byl za
podvod a poškození zájmů EU.
Hrubý tvrdil, že firma nesplnila
požadavky podle zadání, přičemž
denně stavbu kontroloval.

Více soli
Zhruba o 30 procent více posy−
pové soli a drti použili jihočeští
silničáři na údržbu vozovek v led−
nu v porovnání se stejným měsí−
cem loni. Za první letošní měsíc
spotřebovali více než 13 milionů
tun soli za více než 26 milionů
korun. Rovněž údržba ulic v dal−
ších městech byla v lednu nároč−
nější než loni. Například v Čes −
kých Budějovicích na údržbu sil−
nic spotřebovali 160 tun písku
a 620 tun soli. Ve skladech 
městu zbývá asi 100 tun písku 
a 600 tun soli. 

Investují do vody
Jihočeský vodárenský svaz
inves tuje letos zhruba 102,5 mili−
onu korun. V květnu firma do−
končí vodovod do Čimelic
a Rakovic v okrese Písek. Stavba
vodovodu do Čimelic a Rakovic
začala loni v dubnu, zatím stála
26 milionů korun. Mezi další vět−
ší stavby patří rekonstrukce vo−
dárenských řadů na Táborsku za
12 milionů korun. Zde se na úse−
ku dlouhém 2,7 kilometru nahra−
dí poruchové roury z osinkoce−
mentu potrubím z polyetylenu
a další část problematického po−
trubí se vymění u Strakonic při
stavbě městského obchvatu, což
si vyžádá 15 milionů korun. 

Móda začíná v hlavě
Kája Pavlíček −

Desítky tisíc řidičských průkazů mu−
sejí vyměnit úřady v celých jižních
Čechách. Jde o doklady, které si řidič
musejí vyměnit jak do konce března,
tak s platností do konce října. 

Úředníci jsou na nápor dobře při−
praveni, ale věří, že extrémní nápor se
konat nebude a průkazy se budou
měnit postupně. „Například na česko−
budějovickém magistrátu si mohou

řidi či zarezervovat termín před 
internetovou aplikaci. Tu najdou na
stránkách magistrátu. Pak přijde se
svým přiděleným číslem na úřad, za−
dají ho do systému a vyjede jim lístek
s číslem, kterým jsou pak voláni na
řadu. A mají to takřka bez čekání,”
řekla mluvčí města Jitka Welzlová.
Například jen v Prachaticích musejí
vyměnit přes 5000 řidičských prů −

kazů. Lidé by neměli výměnu do kladu
nechat na poslední chvíli. Nejde 
totiž o výměnu na počkání. „Do 20
dnů je výměna zdarma, kdo chce mít
ale výměnu expres do pěti dnů, zaplatí
500 korun,” vysvětlili úředníci z rad −
nice. Ten, kdo by na silnice vyjel s ne−
platným průkazem, se vystavuje
jak pokutě, tak i možnému dalšímu
postihu. (pru)

Musí vyměnit desítky tisíc řidičáků
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Setkali 
se s hejtmanem

Setkání s hejtmanem si nene−
chalo ujít 340 starostů jihočes−
kých obcí. Okružní jízdu po jed−
notlivých okresech absovoval
v minulých dnech Jiří Zimola
a krajští radní, aby se setkali se
starosty jihočeských obcí a vy−
slechli si, jak se jim žije, co je
trápí, co by si přáli zlepšit
a v čem by jim mohl kraj nabíd−
nout pomocnou ruku.

Tisíce 
pro nemocnici

Technické služby Strakonice da−
rovaly strakonické nemocnici 
15 tisíc korun. Částka bude vyu−
žita k vylepšení prostředí pro pa−
cienty hospitalizované na plicním
oddělení. Konkrétně na nákup tří
nových televizních přístrojů do
pokojů pro nemocné. Ředitel
špitá lu velmi ocenil poskytnutý
dar a uvedl, že s Technickými
službami je zařízení v dlouhodo−
vé spolupráci.

Jediné muzeum 
v ČR

Milevsko má jediné muzeum
masopustních masek v republi−
ce. Městečko na Písecku je po−
věstné každoročním maso −
pustním rejem a pestrostí ma−
sek. Nadšenci se připravují řadu
měsíců a karnevalem tak žije ce−
lé město, včetně radních a sta−
rosty. Milevsko očekává, že se
zvedne zájem ze strany turistů. 

Vzniknou další 
školy

Čtyři soukromé základní školy by
měly do září 2018 vzniknout
v Táboře. Jde o waldorfskou 
školu, dvě Montessori školy
a Scio školu. Waldorfská základ−
ní škola otevře v září letošního,
další tři v září příštího roku.
Školné v těchto zařízeních je
v řádech desítek tisíc korun. 

Také letos si budoucí zdravotní sestry
ze škol v Jihočeském kraji změří své
odborné vědomosti, zručnost a fyzic−
ké dovednosti. Třetí ročník odborné
soutěže „Jihočeská sestřička roku
2017“ se tentokrát bude konat 30.
září v nemocnici v Písku, kde si stu−
dentky vyzkoušejí sesterskou práci
přímo ve zdravotnickém zařízení. 

Soutěž Jihočeská sestřička, kte−
rou organizují Jihočeské nemocnice,

ve spolupráci s Jihočeským krajem
a Nemocnicí Písek, navazuje na 
úspěšnou akci Medik roku pouze
s tím rozdílem, že se zaměřuje na
zdravotní sestry, a to pouze z jižních
Čech. Soutěže se v uplynulých dvou
letech zúčastnily studentky střed−

ních zdravot ních škol, vyšších od−
borných zdravotních škol a bakalář−
ky Zdra votně−sociální fakulty Jiho −
české univerzity. V obou předcho−
zích ročnících soutěže zvítězil tým
budoucích sestřiček ze Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Do soutěže se mohou hlásit se
svými týmy všechny jihočeské zdra−
votní školy. „V těchto dnech začíná−
me obesílat střední, vyšší odborné

školy a univerzitu s nabídkou
k účasti v této soutěži. Za každou
školu mohou soutěžit dva týmy, tak−
že se mezi sebou utká maximálně
šestnáct týmů. Soutěžit přitom bu−
dou ve dvanácti disciplínách,“ řekl
ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

„Tato odborně−zábavná soutěž se
společenským i zábavným večerem
je poděkováním budoucím zdravot−
ním sestrám. Současně jim takto
můžeme prezentovat jihočeské ne−
mocnice jako zajímavého zaměst −
navatele,“ řekl gestor soutěže a ředi−
tel prachatické nemocnice Michal
Čarvaš.

Finálovým večerem v píseckém
kulturním domě provede moderátor
a herec a taky velký fešák David
Gránský. Součástí bude i zajímavý
kulturní program. (pru)

Jihočeskou sestřičku představí fešák Gránský

David Gránský

Tábor chystá sportovní halu za 60 mi−
lionů korun. Stadion Míru čeká pře−
stavba. Současná budova půjde k ze−
mi a na jejím místě vyroste moderní
sportoviště. Bude sloužit hlavně pro
míčové sporty a zázemí zde najdou
i místní atleti, kteří zatím nemají úplně
ideální podmínky pro tréninky.

„V současné době trénujeme na
několika sportovištích – v hale na sta−
dionu  Míru, v Kvapilově hale a v tě −

locvičnách základních škol skoro po
celém Táboře. Samozřejmě to není
ideální, protože nám chybí umělý po−
vrch, kde bychom mohli i v zimě bě−
hat v tretrách pod střechou,“ řekl šéf
táborských atletů Petr Nývlt. 

Investorem nové spor tovní haly
bude město. Její uspořádání, vyba−
vení a další aspekty radnice konzul−
tovala nejen se sportovci, ale i s ve−
řejností. „Všechny věci se vysvětlily

a nějaké zásadní změny tam již nebu−
dou,“ uvedl starosta Jiří Fišer. 

V hale bude několik volejbalových
hřišť, která ale bude možné využívat
i pro jiné míčové sporty. Chybět ne−
bude atletický tunel s umělou rozbě−
hovou dráhou. 

Novou halu bude vyžívat i několik
stovek dětí, které se věnují atletice
nebo dalším sportům. Pokud nedo−
jde ke komplikacím při výběru firmy,
která novou  halu vybuduje, stavba
by měla začít letos na podzim. (pru)

Chystají sportovní halu za miliony
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V jižním Bavorsku ne−
daleko našich hranic
leží malebné venkov−
ské lázně Bad Birn −
bach. „Pověst ven−
kovských lázní si vy−
sloužily tím, že i přes
značný stavební roz−
voj zůstala nejvyšším
bodem malého měs−
tečka kostelní věž.
Jsou zde termální
koupele Rottal Terme,
jedny z nejmoder −
nějších termálních
lázní v celé Evropě.
V Bad Birnbachu je
také spousta přírodních krás kolem
řeky Rott, hustá síť stezek pro nordic
walking, pěší turistiku, jogging
i cykloturistiku. Pro milovníky golfu
je k dispozici místní
golfový areál s jed−
ním 18 jamkovým
a jedním 9 jamko−
vým hřištěm. Ven −
kovské lázně Bad
Birnbach jsou skvě−
lým místem pro od−
počinek a v termální
vodě si vaše tělo
i duše doplní novou
energií,“ říká koordi−
nátorka česko – ba−
vorské spolupráce
Simona Finková, kte−
rá nás městečkem
i lázněmi provázela.
„Mezi pěti lázeňský−
mi komplexy Dolního Bavorska byly
podle vědecké studie právě termální
lázně v Bad Birnbachu vyhodnoceny
jako nejlepší pro zbavení se stresu.
My jsme také přemýšleli, proč tomu
tak je a došli jsme k závěru, že svůj
podíl na tom má pohodová venkovská
atmosféra, která u nás všude panuje.
Žijeme zde společně s našimi lázeň−
skými hosty, kterých ročně k nám při−
jede 120 000 a většina z nich se opět
vrací,“ sděluje s radostí starosta
městečka pan Josef Hasenberger.
Velmi zajímavá je samotná historie
vzniku lázní, se kterou nás seznámil
ředitel Správy lázní Viktor Gröll.
„Významným milníkem pro město byl
rok 1939. Tehdy se dělaly první nafto−
vé vrty. Ropa se však nenašla, vrty se
uzavřely a pomalu se na ně zapomně−
lo. Až v roce 1973 došlo ke změně
a začalo se opět vrtat a z hloubky
1 618 metrů vytryskl onen zázračný
léčivý pramen a už o tři roky později
se otevírají lázně. Pochopitelně úplně
jiné než ty dnešní. Současný lázeňský
komplex Rottal Terme využívá léčivý

pramen o teplotě 70°C. Je to nejtep−
lejší pramen ve střední Evropě. Napájí
celkem 31 venkovních i vnitřních ter−
málních bazénů a každý je jinak teplý

– od 26 do 40 °C.
V bazénech denně
měníme vodu.“
Lázně v Bad Birn −
bachu Rottal Ter −
me tvoří dva sa−
mostatné komple−
xy – Terapiebad
s léčivým zaměře−
ním a Vitarium
s atrakcemi, jako
například plavání
v proudu, saunový
svět, nebo se mů−
žete ponořit do
slané laguny. Klid −
ně můžete navště−
vovat oba komple−

xy. O léčivých účincích termální 
vody nám řekla ředitelka lázeňského
komplexu Rottal Terme paní Katrin
Landes.
„Místní léčivá voda obsahuje fluorid
sodný, bikarbonát a chlorid. Blaho −
dárně působí především na deformu−

jící onemocnění kloubů, chronické zá−
nětlivé revmatické onemocnění, chro−
nické degenerativní páteřní
poruchy a revmatismus.
Cvičení v termální vodě má
velmi příznivý vliv na obě−
hový systém a pohybové
ústrojí. Účinky léčivé vody
jsou vědecky prokázané.
Máme zde nejlepší terape−
uty a dokonce vlastní od−
bornou školu pro terapeuty,
maséry a lázeňské plav −
číky, která se těší skvělé
pověsti v Bavorsku. Naši
hosté oceňují takzvané 
županové expresní taxi.
V Německu je to ojedinělé
expresní taxi, které zdarma
zaveze hosty ubytované
v rodinných apartmánech,
penzionech a hotelech
z po stele přímo do lázní
a zpět. Jezdí v chladném
ročním období do 30. dubna denně
včetně víkendů a svátků.“

Do Bad Birnbachu také přijíždějí
hosté, kteří se chtějí zbavit stresu, úna−
vy, pesimismu, úzkosti, což nám po−
tvrdil ředitel Správy lázní Viktor Gröll.
„Naším motem je Aktivně proti stresu
a únavě. Řadíme se k nejlepším lázeň−
ským komplexům v Bavorsku, kterým
se daří úspěšně odbourávat stres, de−
prese, strach, úzkost. Aktuální studie,

pověřená spolkem léčivých a termál−
ních lázní Dolního Bavorska, které se
zúčastnila i univerzita z Würzburgu,
prokazuje po lázeňském pobytu v Bad
Birnbachu jedinečné regenerační účin−
ky. Obzvlášť na konci terapie napomá−
hající ke snížení stresu se objevují
známky zlepšení. Teď běží nový projekt
s mnichovskou univerzitou. Společně
se zabýváme preventivními opatření−
mi, které by lidem pomohly předcházet
stresu a bolestem, než bude pozdě.
Musím říci, že jsme v odbourávání
stresu velmi dobří. Chronický stres se
zařadil mezi civilizační choroby a je
třeba proti němu bojovat. Každému,
kdo projeví zájem zbavit se stresu,
únavy a najít nový přístup k péči
o zdraví a kondici, připravíme v našich
lázních 14denní program. Výsledky se
zaručeně dostaví. Doporučuji tento
program po půl roce opakovat. Samo −
zřejmě, že velmi rádi také přivítáme 
naše české přátele,“ zve k návštěvě ře−
ditel Správy lázní Viktor Gröll.
V Bad Birnbachu si skvěle odpoči−
nete, uvolníte své tělo a dobře se na−
jíte. Svůj pobyt můžete strávit v sou−
kromí apartmánů a penzionů nebo ve
čtyřhvězdičkovém hotelu. Venkovské
lázně mají jedno z nejlepších hodno−
cení od hostů mj. pro svoji neobyčej−
nou polohu, atmo sféru, jedinečnou
péči a pohostinnost.
„Navštivte naše venkovské lázně
s jedinečnou a neopakovatelnou
atmo sférou. U nás se ocitnete v si −
tuaci, kdy vaše srdce zaplesá a stres 
bude pryč,“ rozloučil se s námi 
starosta městečka pan Josef
Hasenberger.               (red)

www.badbirnbach.de

Starosta městečka Bad Birnbach pan Josef
Hasenberger s koordinátorkou česko – bavorské spo−
lupráce Simonou Finkovou při tiskové besedě.

Ředitelka lázeňského komplexu
Rottal Terme paní Katrin Landes.

Ředitel Správy lázní Viktor Gröll.

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.

Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je
v Evropě jediným svého druhu.

Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

Aktivně proti stresu a únavě
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Zaparkovat v některých ulicích po−
blíž centra Českých Budějovic je
v týdnu nadlidský výkon. I proto
chce magistrát rozšířit systém pla−
cených  parkovacích zón. Zatímco
měly platit od jara, nyní radnice při−
šla s tím, že  budou až od 1. září. 

Jde o lokalitu Pražského před−
městí. O cenách město zatím neroz−
hodlo. „V  poslední době je poptávka
po změně od rezidentů z Pražského
předměstí  natolik značná, že jsme
se rozhodli dál akci neodkládat,“ řekl
náměstek  primátora pro dopravu
František Konečný (ANO).

Radní schválili nařízení, které 
určuje plochy, kde je placené stání.
Zároveň vymezuje místa pro podni−
katele a obyvatele žijící a pracující
v konkrétní ulici.

„Od září tak vznikne zóna ohrani−
čená ulicemi Na Sadech, Pražská,
U Trojice, Nádražní a Rudolfovská.
Oblast bude ještě rozdělená na části
s označením C a G z důvodu efektiv−
nějšího parkování místních. Do zo−
nace bude zahrnuta ulice Chelčic −
kého, Štítného a Jeronýmova, které
jsou kolmé na Lannovu třídu,” uvedl
náměstek.

Část ulic bude v modré zóně jen
pro místní obyvatele a podnikatele,
zelené zóny budou smíšené. Jejich
součástí se stanou parkovací auto−
maty, aby tam za poplatek mohl par−
kovat každý. Cílem je, aby se snáz
parkovalo lidem, kteří na Pražském
předměstí žijí.

„I v rezidenční zóně bude možné,
aby tam zaparkoval třeba řemeslník
nebo návštěva. Pomocí mobilní apli−

kace zaplatí určitou částku a pak
tam může stát,“ doplnil Konečný.

Radní se ještě chystají upravit
čas, ve kterém budou zóny platit. Ve
všední dny ho pravděpodobně pro−
dlouží na 8 až 20 hodin. Kolik se bu−
de platit, zatím není jisté. „Dokument
týkající se cenové politiky teprve 
půjde do rady za měsíc až měsíc
a půl,“ oznámil v úterý náměstek pri−
mátora Petr Podhola.

Zavedení parkovacích zón připra−
vuje město už několik let a v minu−
losti padl návrh, že by například rezi−
denti mohli platit 300 až 400 korun

ročně. Ve smíšených zónách to mů−
že být podobné jako třeba na
Senovážném náměstí, tedy za kaž−
dou započatou hodinu 10 korun.

„Hodláme kupovat nové automaty
pro celé město. Zákazníci na nich
získají možnost platit kartou, ale tře−
ba i eury,“ uvedl Podhola.

Po zpoplatnění lze očekávat, že
někteří dojíždějící řidiči budou hledat
jiná místa zadarmo, nebo zpoplatně−
ná blíže k centru.

„Proč město neudělá to, co
v mnoha městech funguje skvěle,
zóny ‘krátkodobého’ parkování na
hodinu či maximálně dvě na parko−
vací hodiny?  Neustále tady vymýšlí
nesmysly a magistrát chce na tom
zase jen vydělat. Ta místa nebudou
stejně, jak se to ukázalo třeba
v Praze,” diví se obyvatel Pražské
třídy pan Milan.

Magistrát namítá, že například
parkovací dům u zimního stadionu je
většinou poloprázdný a řidiči si pak
stěžují, že nemají kde zastavit. (pru)

Magistrát chce rozšířit
placené parkovací zóny

Slavný a silný hlas z Ostravy se
chystá na jih Čech. Zpěvačka
Věra Špinarová během jara hned
dvakrát vystoupí v kraji. A na
podzim se pak vrátí i s kamarád−
kou, kolegyní a manželkou svého
bývalého muže Ivo Pavlíka.

„Do jižních Čech se už moc 
těším! Je tam bezvadné publi−
kum. Už 15. března jsme s mou
kapelou Adama Pavlíka ve Vod −
ňanech a pak 26. dubna v České
Krumlově v Zámecké jízdárně.
Určitě přijďte, protože to spolu
perfektně rozjedeme,” láká
Špinarová.

Ta před pár dny představila
s Heidi Janků plány na letošní
podzim. „V říjnu a listopadu má−
me společné VĚRA HEIDI TOUR
2017. Jedeme po velkých měs−
tech a jedním z nich jsou i České
Budějovice. Poměrně dobře se to
prodává, tak kdo chcete přijít se
na nás, na „baby z Ostravy“ podí−
vat, tak si všas zajistěte vstupen−
ku. Budeme mít každá svůj blok

písniček, jako ‘dvojkoncert’,
a pak  dáme něco společného.
Bude to skvělé a na koncerty
s Heidi se moc těším,” svěřila se
Věra Špinarová.

Ta původně po dvouletém tour
s Petrou Janů nechtěla jet další
šňůru, ale její syn Adam, šéf její
kapely ji nakonec přesvědčil. 

Současný manžel Heidi Janků
je totiž bývalým manželem Špina −
rové a otcem jejího syna. 

„Bude to takový rodinný mej −
dan a užijeme si to. A třeba si dá−
me i to naše skvělé víno,” dodala
zpěvačka.

V rámci podzimní tour čeká na
fanoušky jedna specialita – obě
zpěvačky budou mít víno se svou
etiketou. A láhve se budou během
koncertní šňůry prodávat. (pru)

Špinarová se chystá na jih Čech
A na podzim znovu

SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY

ROZHLED si pro Vás připravil soutěž o 2 vstupenky 
na dubnový koncert v Českém Krumlově

OTÁZKA ZNÍ:
O jakém dopravním prostředku Věra Špinarová 

v jedné ze svých písní zpívá?
ODPOVĚDI se svým jménem a TELEFONNÍM ČÍSLEM!!!  

zasílejte do 25. 3. na e−mail: 
spoustová@plzenskyrozhled.cz
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Severní obchvat
pomůže

Budějovicím, 
ale kdy?

Severní obchvat by měl ulevit
Českým Budějovicích a odvést
tisíce aut ven z města. Kdy to ale
bude? Magistrát plánuje spolu
s ŘSD jeho výstavbu, ovšem už
nyní je jasné, že stavět se začne
nejdříve za tři roky.

Kolabující Strakonická, přetí−
žená křižovatka Diamant u sídliš−
tě Vltava, auta, která postávají
v kolonách. Tak vypadá běžná 
situace v jihočeské metropoli.
Stavba s mostem přes Vltavu,
dvěma podjezdy a provozem 
20 tisíc aut denně má stát do pěti
let. Může ovšem narazit při výku−
pech pozemků.

„Je reálné ji začít stavět v roce
2020. Bude to poměrně ná −
kladné, součástí je most přes
Vltavu, podjezd pod železnicí
v Nemanicích. Rozpočet stavby
vychází asi na 1,5 miliardy ko−
run,“ uvedla Vladimíra Hrušková
z českobudějovického ŘSD
s tím, že je důležité začít co nej−
dříve, protože po roce 2021 se
může zastavit přísun evropských
peněz. Stavět z vlastních pro−
středků by už pak pro stát mohlo
být dost složité. Problematická je
oblast v Kněžských Dvorech, kde
bude nutné zbourat několik do−
mů. A na první pohled překvapi−
vě komplikovaná je situace na
druhém konci budoucí silnice
u okružní křižovatky u Globusu. 

Co se ale asi řidičům nebude
líbit, je změna kruhové křižovatky
u Globusu, která se má při bu −
dování Severní spojky proměnit
na křižovatku se semafory a pří−
davnými odbočovacími pruhy.
Znamená to zásadní změnu, pro−
tože před lety tu právě kruháč
vznikl a lidé se po něm naučili
jezdit. Za pár let má zmizet. 

Budějovicím se ale zásadně
uleví hlavně tehdy, až bude do−
končena část  dálnice D3 a ob−
chvat směřující od ní a bude na−
pojen na již stávající části ob−
chvatů směrem na Nové Hrady či
Třeboň. (pru)

Zatímco ve všech okolních zemích
se budují dálnice a obchvaty proto,
aby zbavily hustého provozu města
a obce, v Česku tomu může být nao−
pak. Konečně ale ministr dopravy
Dan Ťok s ŘSD dostali rozum a při−
stoupili na to, že budovaný úsek D3
u Veselí nad Lužnicí bude zatím
zdarma.  Právě Ťokovi „odborníci“ si
vymysleli na rozestavěném úseku,
kde se navíc jezdí jen 80km rychlos−
tí, zpoplatnění. To způsobilo jediné –
a sice – že řidiči začali jezdit přes
Veselí nad Lužnicí. 

„Není logické, aby řidiči platili za
dálnici, která ještě ani nebyla dosta−
věna a nemá čtyři pruhy,“ kritizoval
starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav
Sýkora.

Motoristé, kteří se úseku kvůli po−
platku vyhýbají, jezdí  přes město,
kde  proto stoupla intenzita dopravy.
Osvobození od dálniční známky bu−
de na stavbě dálnice D3 u Veselí nad
Lužnicí platit až do doby, kdy začne
sloužit v plném, tedy čtyřpruhovém
provozu. 

Dálnice v tomto úseku bude podle
ministerstva dopravy kompletně
otevřena letos na podzim. Zrušení
zpoplatnění rozestavěné komunika−
ce začne platit během března. Nikdo
nechápe, proč to není hned?

Situace tak bude podobná jako
u nedalekého Tábora; i tady řidiči
projíždějí jen dvěma pruhy, a popla−
tek proto platit nemusejí.

Jenomže až se D3 u Veselí otevře,
zpoplatněna bude. A už dnes se
mnozí obyvatelé města i okolních
obcí rozčilují nad tím, co stát, potaž−
mo ŘSD udělalo! 

„Podvedli nás! Sice bude hezké,
že tu bude dálnice, ale ti, kteří nebu−
dou  chtít platit, nebo se jim to kvůli
pár kilometrům nevyplatí, budou
jezdit  přes Veselí a další obce.
Proč proboha neudělali podél dálni−

ce ještě „obchvatovou“ dvouprou−
dovou silnici, jako se to dělá skoro
všude?,” ptá se  Josef Marek.

Letos by se podle ministerstva
dopravy měly otevřít nové úseky
D3 před Českými Budějovicemi: me−
zi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem,
který měří 5,1 kilometru, a úsek
Borek–Úsilné v délce 3,2 kilometru.
Jak uvedl Jan Studecký z Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD), práce na 
části Veselí–Bošilec budou  stát cel−
kem téměř 635 milionů korun, v dru−
hé zmíněné lokalitě 717,5 milionu
korun. (pru)

Ministr Ťok dostal rozum,
ale ŘSD „podvedla“ obyvatele Veselí
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V podstatě každý dospělý člo−
věk někdy chodil do školy.
Dnešní škola však není tou
školou, kterou bývala před
pěti, deseti či patnácti lety.
Proč? Především proto, že jiní
jsou dnešní žáci. Jsou mno−
hem sebevědomější a mají
větší nároky na všechny ko−
lem sebe. Úspěšná škola jim
musí vyjít vstříc. Musí mít kva−
lifikované a zkušené peda −
gogy, doplněné mladými
pers pektivními učiteli, nabízet
atraktivní studijní programy či
učební obory, musí být vyba−
vena nejmodernější výpočet−
ní a výukovou technikou a po−
skytovat žákům další přida−
nou hodnotu ve formě finanč−
ních a dalších výhod.

Příkladem takovéto školy je
SOŠ a SOU Sušice. Nejlepší 
vizitkou této školy jsou její 
úspěšní absolventi, kteří po
maturitě, například na oboru
cestovní ruch, vystudovali vy−
soké školy a univerzity, studují
v Anglii a jinde ve světě, mají
pracovní a učební smlouvy
v Německu, jiní absolventi na−
šli zajímavé pracovní pozice
u nás. Na jednom se shodují –
že praxe, kterou jim umožnila
spolupráce školy v rámci pře−
shraničního projektu v Ba −
vorsku, byla odrazovým můst−
kem do jejich profesního živo−
ta, že 10 dnů, kdy byli samo−
statně v zahraničí na špič −
kovém pracovišti svého oboru,
je přesvědčila o tom, že zvlád−

nou být samostatní. Všichni,
kteří se do školy po letech vra−
cí, hovoří o tom, že zahraniční
praxe a řada dalších projektů,
kterých se zúčastnili, byly dů −
ležitým mezníkem jejich bu−
doucího profesního i osobního
života. 
SOŠ a SOU Sušice se neustá−
le rozvíjí. Pro své současné
a budoucí studenty úspěšně
podala další projekt ve spolu−
práci se školou Volksho ch −
schule im Landkreis Cham
a od 1. února letošního roku
realizuje projekt v rámci pře−
shraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
s názvem BUDOUCNOST
UTVÁŘÍME SPOLEČNĚ – KUL−
TURNÍ A PROFESNÍ VÝMĚNY
V REGIONU SUŠICE – CHAM.
Projekt je velmi rozsáhlý.
Studenti oborů cestovní ruch,
sociální činnost, ale i kuchař−
číšník budou jezdit na deseti−
denní stáže, obory jako elekt−
rotechnika (mechatronika)
a řemeslné obory automecha−
nici, opraváři zemědělských
strojů, instalatéři, elektrikáři,
kadeřníci, truhláři a další ře−
meslné obory mohou vyjet do
Bavorska na 20denní praxe.
Další budou jezdit na dvou−
denní profesní workshopy
a všichni společně v počtu čty−
řiceti osob budou střídavě po−

bývat se čtyřiceti německými
studenty dva dny v Bavorsku
a dva dny u nás při tematic−
kých návštěvách nebo společ−
ném sportování. Veškeré akti−
vity jsou hrazeny z prostředků
programu – doprava, ubytová−
ní, stravování, pojištění, pra−
covní oblečení, odborná ško−
lení, jazykové kurzy, pracovní
kurzy, vstupné na památky
a jiné aktivity. To vše opakova−
ně každé pololetí po několik
následujících školních let.
Cílem společných pobytů je
poznat kamarády z druhé stra−
ny hranice, zbavit se ostychu
z pobytu v jiném prostředí
a zdokonalit se v němčině.
Kurzy německého jazyka, kte−
ré se budou v rámci projektu
pro žáky zdarma realizovat
každé pololetí, zvlášť pro stu−
dijní a zvlášť pro učební obory
a to hravou formou jazykové
animace, připraví na pobyty
v zahraničí i úplné začáteční−
ky. Další informace o projektu,
výhodách poskytovaných ško−
lou nebo o výuce studijních
a učebních oborů najdete na
stránkách školy, nebo je obdr−
žíte přímo ve škole na školní
recepci a cvičném informač−
ním centru, které obsluhují žá−
ci 3. ročníku oboru cestovní
ruch, nebo vám je podají od−
borní učitelé kdykoliv ve
dnech školní výuky. (pi)

Úspěšná škola – úspěšní absolventi
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Přísnější požadavky, ale i lepší záze−
mí. Na jedné straně ČEZ v Temelíně
zpřísňuje kontroly dodavatelů, na
druhé provádí stavební úpravy bu−
dov, ve kterých dodavatelé pracují.
Například garáže pod dílnami dostaly
loni novou  střechu a rekonstrukcí
prošly i vnitřní prostory haly pro ob−
ráběcí práce.  Nedávno energetici
otevřeli nový jídelní kout.

Letos mají energetici v plánu vybu−
dovat v areálu elektrárny 25 nových
parkovacích míst pro užitková vozidla
a do konce roku 2020 upravit zbývají−
cí tři haly pro údržbu. Na ploše přes
pět tisíc metrů čtverečních má každá
z dodavatelských firem hned několik
pracovišť. Celkově ČEZ do úprav 
investuje desítky milionů korun. 

„Pokud chceme od dodavatelů
kvalitní práci, musíme jim vytvořit
podmínky. Budovy jsou staré více

než dvacet let a rekonstrukce je po−
třeba. Jde o investici do budoucna,
která se vyplatí,“ řekl Bohdan

Zronek, ředitel JE Temelín. Podle te−
melínského šéfa nejde jen o úpravu
budov, ale o celkové zlepšení zázemí

a úpravu pracovního prostředí. K to−
mu má přispět i v lednu otevřený no−
vý jídelní kout. 

„Chceme oddělit odpočinkovou
a pracovní část. Jídelní kout je první
krok, budou následovat šatny
a místnosti pro operativní porady,“
doplnil Jan Kruml, vedoucí Péče
o zařízení elektrárny Temelín.
Dodavatelé kroky temelínského ve−
dení vítají. „Pro kvalitní výkon je po−
třeba dobré zázemí, které tady do−
sud chybělo. Tento koutek zlepší
celkovou kulturu na pracovišti,“ po−
znamenal Jiří Tyc, ředitel temelínské
divize ČEZ  Energoservis.

V rámci dodavatelského systému
působí v Temelíně desítka firem, 
které  zaměstnávají šest stovek 
lidí. Roční zakázky těchto firem
se pohybují ve  stovkách milionů 
korun. (pru)

ČEZ zlepšuje zázemí dodavatelů Temelína
Chce od nich ale lepší výkon

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

Kdysi býval měsíc březen − ještě
vedle svátku žen − také „měsícem
knihy“. V duchu vidím ty plakáty
a nápisy na nástěnkách. Samotné
slovo „spisovatel“ bylo tehdy
opravdový pojem. Ke spisovate−
lům jsme chovali posvátnou úctu,
dokonce i k těm z povinné školní
četby, i když už si nedokážu vyba−
vit, kdo napsal knihu „Odvážná
školačka“. V mých představách
byli spisovatelé něčím zcela výji−
mečným – nadaní lidé políbení
múzou.

Byly to doby, kdy se hodně čet−
lo. Ve vlacích, v tramvajích, auto−
busech, na plážích i ve škole při
vyučování pod lavicí. Spousty čte−
nářek si vystřihávaly z novin romá−
ny na pokračování, které vycháze−
ly pravidelně vždy uprostřed a bý−
valy tam i básně, a další literatura
ke čtení. Mnoho lidí si kupovalo
noviny právě jen pro to „ke čtení“.
Já jsem zbožňovala romány.
Občas jsem se pokoušela předsta−
vit si jejich autory a všechno bych
byla dala za osobní setkání napří−
klad s Agathou Christie, nebo
s naší Hankou Proškovou, autor−
kou řady skvělých detektivek 

s chytrým hrdinou, detektivem
Horácem. Fascinoval mě také
Dumas a relaxovala jsem nad ro−
mány Heleny Šmahelové. Kde jen
brali všichni ti géniové své námě−
ty? Odkud čerpali inspiraci?

Když měla vyjít nová kniha oblí−
beného autora, u knihkupců se
tvořily fronty, a dokonce se na kni−
hy dělaly i záznamy. Dnes je ve
městech řada knihkupectví a všu−
de je v nabídce množství knih.
Beletrie – společenské, dobro−
družné, válečné i historické romá−
ny, životopisy, řada kuchařek.
Běžná cena přes dvě stovky, ale
časem se knihy objeví v prodej−
nách „levné knihy“ za třetinu pů−
vodní ceny. Jak na tomhle oběhu
knih mohou vydělat autoři, vyda−
vatelé i knihkupci? Ani antikvariáty
nejsou bez sebe nadšením z na−
bídky knih k odkoupení. Nabídla
jsem velmi pěkné knihy, ale když
paní za pultem lomila rukama, že
čtenáři již o knihy nemají zájem,
položila jsem je na pult zadarmo.

A pak se mi náhodou dostala
do ruky kniha známého žurnalisty
a novináře Martina Daneše se su−
gestivním názvem „Jak se nestat

spisovatelem,“ a tam je úplně
všechno. O známostech, o protek−
ci, a jak se uplácejí vydavatelé i re−
cenzenti. Jak si známí autoři s řa−
dou vlivných sponzorů, jimž se vy−
dá všechno, i takříkajíc příšerné,
najímají na psaní nadané neznámé
autory, jimž by vydavatelé nevydali
nic, i kdyby psali božsky. Že bez
správných známostí na správných
místech nelze proniknout na výslu−
ní současné české literární scény,
kde talent a nadání neznamená už
vůbec nic. Autor, který vydá knihu
vlastním nákladem, také nezvítězil,
protože pak se svými knihami ob−
chází knihkupce a žadoní, aby vzali
jeho knihy do prodeje.

Při zmínce, že bych také zkusila
napsat knihu, si jeden můj známý
odfrkl a řekl „prosím tě, dnes píše
knihy kdekdo,“ a pak jsem v inter−
netovém bulváru zjistila, že má
pravdu. Hlavně píší knihy celebrity.
Modelky, herečky, zpěvačky, exmi−
nistři a politici. Na internetu jsou
i časté ukázky ze křtů, následných
večírků, a nejspíš se neřeší problé−
my s vydavateli, ani s knihkupci.
Třeba jedna mladá zpěvačka, která
je ke zpívání též spisovatelkou,

o své – již třetí – knize prozradila,
že s poslední kamarádkou, která
porodila, a jinou kamarádkou, kte−
rá rodila jen chvíli před ní, si hodně
volaly, řešily své starosti, říkaly si,
kdy už je toho moc a mluvily
o svých pocitech. V noci pak
o tom napsala básničku, a tak prý
vznikla její třetí kniha. Na rozdíl od
těch prvních dvou, s názvy „Pří −
běhy modelek“ a „Příběhy ze šou−
byznysu“, v té třetí knize nešlo
o beletrii. Její kamarádka (asi ta,
co rodila po ní) jí tenkrát poslala
esemes, že v té noční básničce
vy stihla přesně i její pocity a žáda−
la o další básně. Tak psala a psala,
a když bylo těch básní sedmaše−
desát, zjistila, že napsala zase kni−
hu. Dala jí název „Terapie v noci“
a podle ní je románem v básních.

A je vymalováno. Modelka, zpě−
vačka, ani herečka nejsem, jedi−
nečné zážitky z porodů už si nepa−
matuji a byznys je dnes v podstatě
všechno. Příběhy modelek, nebo
ty ze šoubyznysu jsem asi už
prošvihla, ale veršovanou noční
terapii si ujít nenechám a hned 
zítra ji začnu shánět. 

Dagmar Hermanová

Jak se nestat spisovatelkou
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V červnu loňského roku se usku−
tečnilo v Nýrsku setkání bývalých
učňů lesnické školy, která měla
sídlo v Zelené Lhotě u Nýrska.
Škola začala svoji činnost v září
1949 a do prvého ročníku nastou −
pilo asi 30 žáků z celé republiky.
Úkolem školy bylo připravit učně
pro práci v lese, to znamená vy −
chovat kvalifikované lesní dělníky,
což se vzhledem ke kvalitní výuce
po všech stránkách podařilo. Nutno
konstatovat, že podobných škol
(střediska pracujícího dorostu)
bylo více, např. Březina u Stupna,
Konstantinovy Lázně, Hejnice,
Kněžičky atd.

Učební obor byl dvouletý 
První učni si museli budovu, která byla
škole přidělena, nejprve upravit.
Jednalo se o objekt bývalé finanční
stráže. Zřizovatelem školy (SPZ) byl
Lesní závod Nýrsko, jehož ředitelem
byl tehdy Ing. Rabštejnek a hlavním
inže nýrem Pávek. Na škole byla ukon−
čena výuka v červenci 1964 a učni
r. 1963–1964 byli přemístěni do jiných
škol stejného typu (Modrava, Březina,
Lesná). Celkem školu (učiliště) absol−
vovalo téměř 300 učňů. Uplatnění
absol ventů podobných škol bylo různé
od kvalifikovaného lesního dělníka,

lesníka,  po mistra na pile, a mnozí 
absolventi studovali na středních les−
nických školách (Písek, Hranice,
Trutnov apod.)

„Třídní“ složení učňů
V době, kdy byl pisatel učněm, bylo
různé. Patřili mezi ně např. i synové ku−
laků (Louženský) nebo živnostníků
(Lešák), ale i skuteční zájemci o les

a přírodu a také ti, kteří se na školu do−
stali nedopatřením. Právě různost „pů−
vodu“ měla za následek, že vyučenci
se později uplatnili na všech postech
říze ní společnosti (ředitelé lesních zá−
vodů, ministerští úředníci, policisté ve
vedoucích funkcích, vedoucí pracov −
níci na ředitelství podniků státních lesů,
vedoucí polesí), mnozí našli uplatnění
i mimo obor. To bylo zejména tím,
že na „středisku“ byli kvalitní mistři 
od bor  ného výcviku (Míšek, Mach,
Průdek), odborní učitelé z praxe (exter−
ní) Svačina, ing. Maximovič, ing.
Rabštejnek, ing. Vala, ing. Sluka, Malý,

Mucha, Pohl i další. Výuku všeobec−
ných předmětů zajišťovali učitelé Farář
a Ženíšek. Nelze ani zapomenout na
výbor né vychovatele, např. Čejku
a Kováře, kteří suplovali i všeobecné
vzdělávací předměty, popřípadě vyučo−
vali branné předměty – civilní obranu
a tělesnou výchovu. Kdo z vyučujících
neměl pedagogické minimum (včetně
mistrů), ten si jej musel doplnit. Za

zmínku stojí první ředitel školy Lysa
(malíř pokojů) a poslední Jára, který už
měl lesnické vzdělání.

Žádná škola se nevyhne malérům, tak
tomu bylo i v našem případě, kdy do
tehdy západního Německa „utekl“
učeň Kinkal (1950). Zprvopočátku se
učilo bez osnov, učňovské zkoušky se
konaly za přítomnosti odborných pra−
covníků LZ Nýrsko a Železná Ruda
a zástupce MZ ČR (Karas).

Převládala vysoká 
odbornost, soutěživost 
a byl čas i na zábavu
Na škole byla vysoce rozvinuta zá−
jmová a spor tovní činnost pro −
střednictvím organizací (TJ Tatran,
Svazarm). Zájmovou činnost organi−
zoval převážně pan Farář (říd.
v Zelené Lhotě), sportovní vychovate−
lé, ale i mistři (Kovář, Míšek). V roce
1957 škola vystoupila v Plzni na vý−
stavišti. Spor tovní klání probíhalo
zpravidla v Klatovech na stadionu.
Nelze zapomenout na sportovce, kteří

vzorně školu reprezen −
tovali – byl to zejména
Jiří Malina, ke kterému,
když pracoval jako lesník
na hájovně Pavlínov LZ
Plasy, pravidelně do −
cházela Věra Čáslavská 
(viz. Lidové noviny 13. 9.
2016). Sportovních úspě −
chů dosáhli Haisen ber −
ger, Bláha a Kössl – v ro−
ce 1957 přeborníci okre−
su, kraje a celostátního
přeboru Dukelského zá−
vodu branné zdatnosti.
Úspěšný byl i Lehečka
(sjezdové lyžování na
úrovni kraje) a Kožíšek
(třetí na přeborech lesnic−
kých škol ve skoku na ly−
žích). V roce 1951 na ce−
lostátních spor tovních
hrách lesnických škol se
škola umístila na třetím
místě ve fotbalovém tur−
naji. Mnozí, o kterých se

zde nepíše, dosáhli význačných
úspě chů v kopané (dorostenecká 
liga, divize) díky vynikající kondici.

Sport, práce a učení, to bylo to hlavní,
co si po ukončení učňovské školy
absol venti odnesli do života.

Opět v červnu 2018
Zavzpomínat si na svá učební léta při−
jelo 32 bývalých učňů, dva z nich do−
provázely manželky. Nejstarší ukončil
učňovská léta před 64 lety, dva bývalí
učni přijeli z Trhových Svinů a poslední
žijící nestoři p. Míšek a Ing. Kovář se
z důvodu nemoci omluvili. Bylo na co
vzpomínat. Krásná příroda se příliš ne−
změnila, jen ji doplnila Vodní nádrž nad
Nýrskem. Zájemci se za hezkého po−
časí dostali k Černému jezeru, pro−
hlédli si vodopád Bílá Strž i novou roz−
hlednu na Špičáku.  
Na žádost účastníků setkání se lesáci
ze Zelené Lhoty sejdou opět v červnu
2018.

Z podkladů p. Jaromíra Míška 
zpracoval a doplnil ing. Jan Hefler

Žáci lesnické školy v Zelené Lhotě s místními děvčaty

Dobová fotografie budovy lesnické školy v Zelené Lhotě u Nýrska

Účastníci loňského setkání absolventů lesnické školy

Setkání bývalých učňů lesnické
školy ze Zelené Lhoty u Nýrska
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Pane starosto, co je kromě lyžová−
ní na Železnorudsku nyní aktuální?
Velká kulturně společenská přeshra−
niční spolupráce. Je tomu 20 let,
kdy byla 21. ledna 1997 v Praze po−
depsána „Česko−německá deklara−
ce o vzájemných vztazích a jejich
budoucím rozvoji“. Byl tak dán další
významný impulz k rozvoji spolu −

práce s našimi německými sousedy.
V Železné Rudě máme výborné vzta−
hy s bavorskými sousedy, což ve
svém konečném výsledku přináší
užitek i návštěvníkům Železno rud −
ska. Minulý měsíc byl odstartován
zajímavý projekt, který má zvýraznit
tuto spolupráci a nabídnout řadu
nejrůznějších programů. 

O jaký projekt se jedná?
Jmenuje se Kulturní region Bavorsko
– Čechy 2017 a skládá se z 31 akcí.
Budou probíhat od března do října
letošního roku ve čtyřech oblastech.
Historie, umění – literatura, film a di−
vadlo, dále hudba, zábava a sport.
Podílí se na něm Dolní Bavorsko,
Horní Falc, Horní Franky a tři české
kraje – Plzeňský, Karlovarský a Ji ho −
český. Vrcholem bude Týden Sou −
sedů, který proběhne v Muzeu želez−
nice v Bavorské Rudě od středy 

28. června do neděle 2. července.
Týden Sousedů zahájí bavorský mi−
nistr Markus Söder, jenž významně
podporuje přeshraniční spolupráci.
Prezentovat se budou tři bavorské
regiony, a to Dolní Bavorsko, Horní
Falc, Horní Franky a tři české kraje
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský. 
Kde vznikl nápad vyhlásit letošní
rok 2017 rokem vzájemné kulturní
spolupráce tří bavorských a tří
českých regionů, které spolu 
sousedí? 
Ten popud vzešel z Bavorska a do
jis té míry naši sousedé byli inspi −
rováni projektem Plzeň 2015 –
Evropské hlavní město kultury.
V rámci Kulturní region Bavorsko –
Čechy 2017 se například v březnu
uskuteční me zi národní soutěž ve
Zwieselu v plavání v klasických
disci plínách o skleněný pohár.
V květnu proběhne setkání pivovarů
ve Zwieselu. Návštěvníci Železno −
rud ska se mají na co těšit. Veškeré
informace o programu a termínech
najdou v němčině i češtině na inter−
netových stránkách: www.bbkult.net
nebo www.kulturregion−bayern−
boehmen.de.                (re)

Představení veřejnosti společného projektu Kulturní region Bavorsko – Čechy 2017 proběhlo v Bavorské Rudě.
Ministr bavorské vlády Markus Söder uvedl, že kultura je důležitý článek pro vzájemné srůstání Čech a Bavorska

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr nám řekl:

Projekt Kulturní region Bavorsko – 
Čechy 2017 zahájen

Výstaviště v Brně, veletrh regionál−
ního cestovního ruchu. Stánek
s rukodělnými výrobky, šité korálo−
vé šperky. Bižuterii nenosím. Jsem
příliš pohodlná, abych ji odložila,
tudíž se mi s ní špatně spí. 

Kolegyně, které tak pohodlné ne−
jsou, mě ale tentokrát přemluvily.
S pohledem znalým věci a slovy: to
je snad šité přímo na tebe, mi ob−
lékly velikánský třpytící se nára−
mek. Jejich vkus ocenilo nemalé
publikum, které moji koupi zvědavě
přihlíželo zpovzdálí. Kauf nešlo ne−
uzavřít.

Dobře holky. To, že bižu neno−
sím, neznamená, že nezačnu.
„Kolik to platím?“ „Sedm set ko−
run,“ potěšila se obchodnice.

„Není to moc drahý?“ rozhlížím
se rozpačitě. Doposud jsem se 

domnívala, že bižuterie je laciná
cetka, která se ušlechtilému kovu
cenou přirovnat nedá. Teď už vím,
že dá. Lidé totiž horlivě kroutí hla−
vou a přesvědčují mě, že výhodněji
ten skvost zkrátka nekoupím. 

„Víte, paní, vono je to dvacet 
hodin tvrdý práce,“ uraženě se
ohradila prodavačka. Ty jo! A já
bych o tom ještě smlouvala. Jak
ostudné. Omluvila jsem se za svo−
ji zpozdilost, vytáhla sedm sto −
korun a ...připadala si jak znovu−
zrozená.

Zálibně sleduji svoji „in“ okrouž−
kovanou ruku. Je mi lépe na těle
i na duši. Podpořila jsem řemeslo
a navíc jsem mimořádně šik. To se
musí zapít. Stylově a zdravě. Stá −
nek s domácí pálenkou z padesáti
životodárných bylin se přímo nabí−
zel. Jsem přející, mám šmrnc a na−
víc budu zdravá.

„To je na krásu, paní,“ láká trho−
vec. Vida, tak ještě i krásná. Cena
sice žádná láce, ale jestli chci 

šetřit, měla jsem zůstat doma, no
ne? Statečně koštuji, tož slušnost
velí: nakoupit! Ostentativně přitom
šermuji zápěstím, aby nový šperk
dodal mému obchodu eleganci
a švih. Pro případ, že by to ti dva
likér níci neocenili, si s grácií opřu
dlaň o dřevěný pult. A přitom už
zůstalo.

Stylový náramek setrval v jedné
škvíře trčet. A já s ním. Na změnu
naší pozice to nevypadalo ani po
hodině. Dotčení obchodníci měli
napilno, což o to. Skleničku v mé
druhé ruce neustále něčím dolévali
a namísto zákazníkům se věnovali
mému náramku. Blokovala jsem
jim kšeft, a navíc se zdálo, že mi to
zas tak nevadí. Desítky bylin v tom
jejich pití na mě působily báječně
a naše role se vyměnily.

„Nic se neděje, konec konců já
mám času dost, jsem tu až do ne−
děle,“ uklidňuji je, sama udivená
tím, že to nechápou. Naopak.
Rozhodli se přikročit k nejhoršímu.

Celý stánek rozmontují, uvolní pult
a mě z něho vyklepou. A to se také
stalo. Přestože namísto půvabného
kiosku opouštím jeho trosky, cítím
se spokojeně a bujaře. Kde se vzal,
tu se konečně vzal rozveselený
hlouček mých kolegyň.

„Holky, to musíte ochutnat a mít.
Skvělé pití,“ snažím se prodejcům
oplatit zdevastovaný stánek propa−
gací jejich výrobků. Sna ha se ne−
minula účinkem. Laško valy, ochut−
naly, nakoupily. Spoko jenost na
všech frontách. Do té doby, než
jsem se znovu opřela o ten zpropa−
dený pult. A bylo.

Podruhé se výrobci bylinné pá−
lenky zdáli rychlejší. Už byli secvi−
čení. Stánek rozmontovali bez
úsměvu, naštěstí i beze slov. Záhy
mě – osvobozenou – nikdo ne −
zdržoval. Kupodivu už ani nechtěli,
abych je propagovala. Zajímalo je
jediné – zda a kdy veletrh natrvalo
opustím. 

Sylva Heidlerová

Přející, šik, krásná, zdravá a spoutaná. Přesto nechtěná!
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Žluté busy 
už zase z Budějovic

do Krumlova!
Od 1. března budou moci cestu−
jící opět využívat spojení mezi
Českými Budějovicemi a Čes −
kým Krumlovem prostřednic−
tvím autobusů RegioJet. Na tra−
se sice jezdily již dříve, ale po
neshodách s Jihočeským kra−
jem do nich od  prosince ne−
mohli v úseku mezi Budějovi −
cemi a Krumlovem přistupovat
cestující. Od března už zase vše
funguje jako původně. A nově
navíc společnost jezdí dvakrát
denně až do Lipna nad Vltavou.
Podle cestujících není důležité,

co bylo mezi firmou a krajem,
ale to, že mají navíc další kvalitní
spoj, který mohou využívat.
„Proč musí vždycky za spory
politiků či manažerů nést vinu
obyčejní lidé. Tyto autobusy
hodně využíváme, a proto nás
mrzelo, že to nějakou dobu 
takhle bylo. Teď se to vrátilo a je
to dobře,” dodala Jana Strna −
dová z Českého Krumlova. (pru)

Písecká nemocnice v uplynulých tý −
dnech položila základy stavby nového
Pavilonu Q, který je určen několika la−
boratořím. V pavilonu najdou nové
prostory oddělení klinické biochemie,
klinické mikrobiologie a hematologic−
ko−transfuzní oddělení, které jsou 
jako poslední provozy dosud soustře−
děny mimo areál nemocnice. O letoš−
ního podzimu budou pod jednou stře−
chou a propojené koridorem do mo−
nobloku nemocnice.

„Poté, co jsme položili základy no−
vé budovy, začínáme s hrubou stav−
bou. Pavilon chceme dokončit letos
na podzim, poté jej vybavíme a pře−
stěhujeme provoz. Celý projekt, kte−
rý má být zrealizován do konce roku
2017, přitom bude stát více než 
100 milionů korun, z nichž 60 milio−
nů poskytne Jihočeský kraj,“ uvedl
ředitel nemocnice Jiří Holan.

Největší výhodou Pavilonu Q bu−
de jeho připojení k monobloku ne−

mocnice, takže biologické vzorky
nebudou „cestovat“ venku. Provoz
v něm zároveň přinese i finanční
úsporu. „Všechna oddělení budou
sdílet řadu činností, jako například
úklid, administrativu, šatny či pří−
jem vzorků," řekl ředitel Holan.
Doplnil, že oddělení klinické bioche−
mie navíc svým přesunem z dosa−
vadních prostor uvolní místo ambu−
lanci plicního oddělení a ambulanci
infekčního oddělení, které jsou nyní
jako jediné ambulance mimo areál
nemocnice.

Třípodlažní pavilon roste na místě
nynějšího parkoviště. O to ale pa cien ti
a návštěvníci nepřijdou, protože nová
místa pro stání aut vzniknou kolem
této budovy. Pavilon bude také nově
vybaven: nábytek a provozní zařízení
pro personál přijde nemocnici na
zhruba 5 milionů korun, vybavení
medicínské pak na desítky milionů
korun. Řadu diagnostických přístrojů
do pavilonu laboratoří přitom nemoc−
nice pořídí díky dotaci z Evropské
unie, s jejíž pomocí a podporou kraje
pořídí moderní techniku za téměř 82
milionů korun. (pru)

Písecká nemocnice staví nový pavilon

Když už člověk onemocní vážnou
nemocí, je rád, pokud je kvalitně lé−
čen a může být alespoň v odpovída−
jícím nemocničním prostředí. To vše
má zásadní vliv na uzdravení. O to se
teď snaží i v Českobudějovické ne−
mocnici, kde dokončili modernizaci
onkologického oddělení.

Výsledkem je přesunutí stacionáře
ambulantní léčby do bezprostřední−
ho sousedství nově zmodernizované
stanice JIP v 5. patře centrálního 
pavilonu. 

„Tím je zajištěna intenzivní péče
o nemocné v případě jakéhokoliv
akutního stavu, vzniklého během
ambulantní onkologické léčby. Na
první pohled je také vidět kvalitativní
posun o několik stupňů výš,” řekl
primář oddělení Václav Janovský.

Týdně se zde ambulantně léčí
okolo stovky onkologických pa −
cientů, svou ambulantní léčbu tu do−
stávají i pacienti hematologického
oddělení.

„Po celou dobu ambulantní léčby
pacientů jsou zdravotní sestry pří−
tomné v sále stacionáře. Přímým
kontaktem sledují případné změny
zdravotního stavu pacientů navoze−

né podávanou léčbou. Všechna apli−
kační místa stacionáře jsou vybave−
na rozvodem medicinálního kyslíku
k oxygenoterapii infuzními pumpami
a injekčními dávkovači,” vysvětlil
primář.

„Na lůžkové části pak mají pacien−
ti k dispozici nejmodernější nemoc−
niční lůžka, která si mohou sami
elektricky polohovat. Lůžka mají za−
budované váhy pro kontinuální sle−
dování změn hmotnosti a jsou napo−
jená na centrální systém monitoro−

vání základních životních funkcí, kte−
rý mají k dispozici sestry na svém
pracovním pultu, od něhož mohou
přímo sledovat každého pacienta
i očním kontaktem,” prozradil Václav
Janovský.

Díky dnešní moderní medicíně lze
naprostá většina onkologických pa−
cientů vyléčit, nebo alespoň dlouho−
době prodloužit život. Právě proto,
aby jejich léčba byla snazší, slouží
právě kvalitnější péče a modernější
prostředí, včetně přístrojů. (pru)

Lepší péče o vážně nemocné pacienty
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A také slavilo, za přítomnosti symbo−
lického torza hudby Hradní stráže
a Policejního prezidia v podobě čtyř−
lístku zvaném LARGO, 60. výročí za−
ložení Kriminalistického sborníku, je−
hož šéfredaktorem je Jitka Pivodová.
Vše pod zastřešením a patronací
Kriminalistického ústavu Praha.
Hezké prostředí hotelu Solenice, od−

vážně hledící v přímém pohledu na
přehradní hráz – vodního díla ORLÍK,
přivítalo účastníky dvoudenního set−
kání (23.–24. února 2017) i s mnohý−
mi významnými osobnostmi našeho
společenského, kulturního i odborné−
ho života.
Současný ředitel Kriminalistického
ústavu Praha, plk. Mgr. Luboš Kothaj,
tak měl možnost přivítat především VIP
hosty tohoto setkání: vrchní státní 
zástupkyni JUDr.
Lenku Bradáčovou,
ústavního soudce
profesora JUDr. Ja −
na Musila, CSc.,
špičkového spiso−
vatele v této oblasti
významného a uzná −
 vaného, MgA. Vikto −
rína Šulce, dále pro−
fesora JUDr. Ing.
Viktora Poradu –
známého emeritního
plukovníka ve vý−
službě, Jiřího Mar −
koviče, kterého čas−
to vidíme na televiz−
ních obrazovkách
v různých pořadech, který má chalu−
pu na Prášilech, a z Policejního prezi−
dia plk. Mgr. Michala Foita – ředitele
Úřadu služby kriminální policie a vy−
šetřování. 
Ohodnocenými Plaketou policejního
prezidenta se stal plk. JUDr. Luboš
Valerián a Víktorín Šulc. Mezi oceněný−
mi byl i Josef Mareš, šéf pražské
„mordparty“, bývalý absolvent ČVÚT 

a Policejní akademie v Praze, který
převzal žezlo tohoto vysoce exponova−
ného útvaru právě po Jiřím Marko −
vičovi. Ve výčtu byl celý seznam dal−
ších známých i neznámých jmen 
včetně kolegů ze Slovenska.
V odborné přednášce vystoupila plk.
Ing. Hana Šuláková se svojí entomolo−
gií, v České republice uznávaná odbor−

nice, známá však i se svými pracemi
a pojednáními v USA. 
Přiblížím vám malý exkurs význam−
ných proběhlých realizací závažné
trestné činnosti či jinak významných
událostí v bývalém Československu
i současné České republice. Ve vzpo−
mínkové relaci připomenu mnohé
známé případy, stejně známých pa−
chatelů a jejich jmen, jakými byli:
Mrázek, Hojer, Straka, Pilčík, manželé

Stodolovi (celkem
8 p r o k á z a n ý c h
vražd a jedné na−
víc, kterou spácha−
la Dana Stodolová
sama na starší 
ženě v Kardašově
Řečici). Stejně tak,
zde o to víc, aktuál−
ní případ „Orlic −
kých vražd“, kdy
pět bezcitných pa−
chatelů připravilo o
život několik osob,
jako i v jiných pří−
padech, z důvodu
získání majetkové−
ho prospěchu při

nakládání s LTO. Světově ojedinělého
způsobu zbavování se těl, uložením
do sudů, jejich posypání hydroxidem
sodným a následného jejich shození
do vod Orlické přehrady v blízkosti
Zvíkovského mostu. Výčet závažných
případů pokračuje i trestnou činností
„Kolínského gangu“, který měl na
svědomí smrt pěti osob a dvaadvace−
ti závažných trestných skutků.

Obdobou nám ze Šumavy je i připome−
nutí případu sadistického vraha Ivana
Roubala, jehož otevřený výčet obětí čí−
tá počet sedm, z čehož prokázány mu
byly jen čtyři vraždy, u dalších předpo−
kládaných tří se těla nenašla. Má se
však za to, že je vylákal na dobře zná−
mou „Pohádku“ nedaleko Čachrova,
a zde je zavraždil. Ani přes velkou sna−
hu i místních klatovských krimi −
 nalitů, kteří se na případu zúčastnili 
dílčím způsobem, se ke kladnému vý−
sledku nedošlo. Tajemství jejich smrti
si Ivan Roubal odnesl do vlastního hro−
bu. A tak jen náhoda by mohla pomoci,
kdyby…
Připomeňme si však i kauzy „kultur−
ního dědictví“, které díky mimořádné
práci kriminalistů, znalců i jiných za−
interesovaných a bezejmenných pra−
covníků Kriminalistického ústavu
Praha, slavily prim:

n Ztráta rukopisu známé básně
„Máj“ K. H. Máchy byla dost zapekli−
tá a prekérní, neboť tato kulturní pa−
mátka se prý ztratila během doby,
kdy u majitele probíhala domovní
prohlídka. Nakonec uplynulo plných
14 let nepříjemností, než se odhalila
pravda a případ mohl být objasněn,
kdy se podařilo této rodině prokázat,
že si ztrátu záměrně vymyslela.
n Obdobou byla krádež „CRANA−
CHOVY MADONY“, kdy dne 8. 9.
1967 byl z kostela v šumavské obci
Poleň, odcizen obraz nevyčíslitelné
hodnoty –„Madony s dítětem“ (Panny
Marie s dítětem) od Lucase Cranacha
– staršího (žijícího na přelomu let
v 15. a 16. století). Vyšetřování tehdy
prokázalo, že do krádeže tohoto obra−
zu byl zapojen student z Bolívie. Po
deseti měsících byl obraz náhodně
nalezen a předán kriminalisty slav−
nostně Národní galerii v Praze.
n Přestože další případ „Relikviář
svatého Maura“ neměl kriminální zá−

pletku ani podtext, byli kriminalisté
přítomni dne 4. listopadu 1985 v kap −
li hradu Bečov nad Teplou, kde byl
pod podlahou zakopaný „relikviář“
ze 13. století. Po zkoumání expertů
KÚ Praha, nastaly pak náročné práce
restaurátorů a odborníků, aby se 
mohl zaskvět v plné své kráse, což
se stalo v květnu roku 2002, kdy 
tento skvost – druhý nejcennější po 
korunovačních klenotech, mohl být
vystaven.
n Obdobně postupovali experti KÚ
Praha při vypracování pravosti ruko−
pisu méně známého díla spisovatele
Jaroslava Haška.
Kriminalistický ústav Praha je však
činný i v mnoha dalších odvětvích,
o kterých až tak moc veřejnost neví,
kdy právě kauzální zpracování a uve−
řejňování v Kriminalistickém sborníku
je důležité pro práci a boj se zločinem.
Dost se v poslední době diskutuje
o databázi „DNA“, která by se měla
zrušit, neboť prý přespříliš zasahuje do
práv a ochrany osob! Kdyby se tak
stalo, nikdy by se také neobjasnila
mno ho násobná vražda po 13 letech
matky a jejích dvou dcer v Klučově na
Kolínsku, neboť úspěchu se právě do−
sáhlo díky této databázi, kdy při porov−

nání bukálních stěrů jedenáctkrát
soudně trestaného recidivisty, který si
ve vězení odpykával trest za znásil −
nění, srovnaném s genetickým profi−
lem ze spermatu zajištěném v těle za−
vražděné ženy, byla zajištěna SHODA!
Pachatel se v uvedené vesnici objevil
zcela nečekaně a náhodně, když ho
průvodčí vlaku vysadil na tomto místě
z toho důvodu, že neměl jízdenku.
Všechny ženy brutálně ubodal, zná −
silnil a zmizel!
O zásluhovosti jak Kriminalistického
sborníku, tak i Kriminalistického ústa−
vu Praha, netřeba dále hovořit. Práce
za všemi, v mnoha směrech i ano−
nymními pracovníky, byla a bude
vždy jaksepatří vidět! Popřejme i my
obyčejní lidé, tomuto šedesátiletému
„jubilantovi“ dalších, přinejmenším
40 let, aby bylo pořádně, co slavit
v tříciferné podobě.

Účastník této velmi zdařilé odborné
události, která proběhla v Hotelu So −
lenice u Orlické přehrady, Karel Fořt.

Nad tmavými orlickými
vodami se rokovalo…

Pohled z Hotelu Solenice na Orlickou přehradu, která byla svědkem 
brutálních vražd.

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová při svém vystoupení. 

Kriminalistický sborník má 60 let.
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Stále častěji se u mých klientů
setkávám s tím, že chtějí sami
rozhodovat o svém osudu, navíc
nejde vložit svůj osud do rukou
astrologa či kartáře. Patrně právě
osud hraje velkou roli ve vztazích
a ten moc ovlivnit nemůžeme. Ale
čitelná je taoistická astrologie,
která se osvědčila a je jednodu−
chá. Podle mé teorie je spokoje−
no ve vztahu v Česku třicet pro−
cent lidí. Pokud by dali na dobré
partnerské horoskopy, bylo by
spokojených ve vztazích 70 pro−
cent lidí, pokud by se řídili taois−
tickou astrologií, bylo by spokoje−
no sedmdesát pět procent lidí. 
V současné době se v Česku roz−
vádí cca padesát procent párů.
Mnohým nedorozuměním a roz−
chodům by se dalo zabránit, kdyby
lidé znali základy čínské astrologie.
Pokud by šli lidé do vztahu podle
taoistické astrologie, rozvedlo by
se jen patnáct procent párů. To je
podle mne tak zajímavé číslo, že
by to stálo aspoň za nahlédnutí do
čínské astrologie. I když vztah ne−
změníte, alespoň je možné pocho−
pit nejenom sebe, partnera, děti,
ale i kamarády, sourozence, spolu−
pracovníky, rodiče.
Podle mého názoru je vztah zalo−
žen z 95 procent na sexuální při−
tažlivosti. Sexuální přitažlivost =
závislost na partnerovi. Protože jde
o nejvyšší pud (druhým je pud za−
chování života), je nejdůležitějším
aspektem tvořící vztah. Dokud je
pro nás partner sexuálně přitažlivý,
jsme ochotni ustupovat i se ome−
zovat. Ale když pro nás par tner
přestane být sexuálně přitažlivý
(většinou jednostranně), nechce−
me ani dávat, ani brát. Už nám 

nestojí za to se omezovat a začíná−
me vidět na partnerovi chyby. To
bývá začátkem konce vztahu. Ne
vždy partner, pro kterého jeho pro−
tějšek přestal být sexuálně přitažli−

vý, ze vztahu fyzicky odejde (men−
tálně vždy). Z 80 procent v tako−
vém případě odcházejí ženy, proto−
že je pro ně těžší mít sex se sexuál−
ně nepřitažlivým protějškem. Mužů
většinou z pohodlnosti odchází jen
dvacet procent.
Z tohoto důvodu je nesmysl se
obětovat pro děti, rodinu, manžela,
manželku a žít v iluzi, že nám to
jednou někdo z nich vrátí. Pokud
(ve většině případů žena) se part−
ner vzdá své kariéry, neměl by to
brát jako oběť, ale proto, že to tak
chce a stojí mu to za to. Potom 
nemůže odcházejícímu partnerovi
(většinou po odchodu dospělých
dětí) vyčítat, že život obětoval pro
něj, děti atd. Nikdo nemůže předem
vědět, jak dlouho bude trvat sexuál−

ní přitažlivost a tím i vztah. Proto je
zvláštní při svatebním obřadu slibo−
vat lásku a věrnost až do smrti. Jde
o rituál, který nás tak má naprogra−
movat. To se může u čtvrtiny lidí
podařit (zejména u církevních sňat−
ků), i když tomu tak nemusí být
oboustranně. Navíc už se ví, že lás−
ka je duševní porucha.
Statisticky trvá vztah až do smrti
přibližně u poloviny lidí, což nevy−
jadřuje procento spokojenosti. Je
více důvodů, proč spolu lidé vydrží
stále. Je to např. společný maje−
tek, strach být sám, společné děti
atd. To by mohlo být dostatečným
varováním pro ty, kteří se chtějí
obětovat. Zejména ženy mívají ten−
denci mít děti a rodinu jako smysl
života. A když děti dospějí, jsou
matky stále k dětem připoutány
neviditelnou pupeční šňůrou a ne−
chtějí děti pustit do života dospě−
lých. Nechtějí se vzdát svého
smyslu života. A tady začíná pro−
blém jak pro dospělé děti, tak pro
jejich matky. 
Vypozoroval jsem zvláštní situaci
ve vztazích. Sedmdesáti pěti pro−
centům mužů nedělá problém dát
se do vztahu se ženou, která má
děti. Ale jen dvaceti procentům žen
nedělá problém jít do vztahu s mu−
žem, který má ve své péči děti. 
Vztah není vězení, ale je o dávání
a braní. Vztah je dar. Každý by si
měl uvědomit, že i v kompromisu
a ustupování existuje hranice, kte−
rou nelze překročit. Kdo neumí být
šťasten, neumí to ani s partnerem.
Problém je, že mnoho lidí začne
spolu žít dříve, než se dobře po−
znají. Dnešní doba je rychlá a je
obtížné onu správnou hranici určit,
ale už MUDr. Plzák tvrdil, že když

spolu nezačnou lidé do dvou let žít,
že se mají rozejít. 
Pokud pro nás par tner přestane
být přitažlivý, většinou si najdeme
přitažlivějšího partnera, což je po −
dle mne vedeno sexuálním pudem,
protože pud je ve většině případů
silnější než chtění jednotlivce.
Pokud si při vztahu najde nového
partnera žena, většinou ze vztahu
odchází. Obecně je známo, že ženy
odcházejí, až když si najdou nové−
ho par tnera. To nedělá problém
většině mužů, a když taková si −
tuace nastane, najdou si milenku.
Větši nou, když je partnerka „nechá 
žít“ – neodcházejí ze vztahu. Proto
se setkávám se situacemi, kdy se
vdaná žena – milenka dohodne se
ženatým milencem na společném
odchodu od původních partnerů.
Dohodnou se, že se v určitou ho −
dinu oba sbalí a sejdou se na 
určitém místě. Ženy tam čekají 
dodnes.
Důvodů, proč muži neodejdou, je
více. Buď z pohodlnosti, kvůli dě−
tem, majetku, ale hlavním důvo−
dem je to, že většina mužů nemá
problém mít sexuální vztah s ně−
kým, kdo pro ně není sexuálně při−
tažlivý.
Stejně tak je i více důvodů k ne −
věře u mužů než u žen. Mimo
skončení přitažlivosti je to nedo −
statek sexu, neumožnění sexuál−
ních praktik, mnohdy je to msta za
to, že je žena psychicky silnější
a muž má v takovém případě po−
cit, že jej žena utlačuje. Vždy, když
někomu něco chybí, dohání to 
jinde. Důvodů k nevěře je hodně.
Schopní muži hledají ženy podle
vzorce: Věk muže děleno dvěma
plus sedm.       

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 mého názoru je vztah z 95%
založen na sexuální přitažlivosti

Kriminalisté z odboru hospodářské
kriminality prověřují modernizaci le−
tiště v Plané u Českých Budějovic.
Na základě některých podnětů, že je
zakázka předražená, muselo vedení
kraje i města předložit veškerou 
dokumentaci. 

Jihočeský kraj se ale brání, že
prověřování je neopodstatněné.
V prů běhu zadávacího řízení se však
objevily určité pochybnosti o tom,
jakým způsobem prokázali někteří
uchazeči splnění požadovaných kva−

lifikačních předpokladů, a tak je za−
davatel začal důkladně prověřovat,
aby při zadání takto významné za−
kázky nedošlo k žádnému pochybe−
ní. Policie ČR kon taktovala krajský
úřad právě v souvislosti s prověřo−
váním těchto kvalifikačních předpo−
kladů některých firem.

„Policie prověřuje nyní to, co sami
prověřujeme, totiž způsob, jakým fir−
my prokázaly kvalifikaci pro získání
této zakázky,“ uvedl náměstek hejt−
mana Jaromír Slíva. 

„Některé reference se totiž při vy−
hodnocování nabídek ukázaly jako
pochybné. Proto nyní ve spolupráci
s právníky hledáme takový postup
a řešení, které bez jakýchkoliv po−
chyb určí právoplatného vítěze 
soutěže. Diskusi nad dalšími otázka−
mi pokládám za hru s informacemi
a domněnkami, ale to není při po −
dobných velkých zakázkách nijak
neobvyklé.”

Kritici letiště namítají, že jde
o „černou díru“ na peníze, a že kraj

s budějovickou radnicí by měli
prefero vat hlavně dokončení dálni−
ce D3 a obchvatu města před le −
teckou přepravou. „K čemu je nám
letiště, když se na něj dostanete
po dvouproudé silnici. Tam se sta−
ne malá nehoda a čekáte klidně
hodi nu a nejde to ani moc objet,”
dodal jeden z obyvatel samotné
Plané u Českých Budějovic. Letiště
by mělo být kompletně dokončeno
nejdéle v příštím roce. 

(pru)

Policie prověřuje modernizaci letiště v Plané



CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě – posiluje svůj 
tým a přijme účtující
SERVÍR KU – vhodné
i pro absol venty všech
škol.  Nadprůměrné
ohod  nocení, pěkná prá−
ce. Turnusy, část. NJ vý−
hodou,  ubytování po −
skytneme zdarma.
Informace: 725835555.

CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě− posiluje svůj tým
a hledá čistotnou  paní
na mytí bílého nádobí.
14. tis. čist. /15 odpra−
covaných dnů, turnusy.
Zaučíme a ubytování
poskytneme zdarma.
Vhodné i pro vitální dů−
chodkyně. Informace na
725835555.

PŘIJMEME do pracovní−
ho poměru číšníka, ku−
chaře, pomocného ku−
chaře do restaurace
v Klatovech s možností
získání služebního bytu.
Informace na tel.:
602172789. RR 70171

HLEDÁM řidiče skupiny
B, rozvoz pečiva Plzeň –
Klatovy. Nástup možný
ihned Tel: 607116819. 

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch,  Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Tel.: 731064361. PM
170063

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové  silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
1170036 

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70057

KOUPÍM vše z pozů−
stalosti – nábytek,
chromové lustry
a lampičky, sklo, por−
celán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořen−
ky, sošky tanečnic, fi−
gurky  zvířátek, svíc−
ny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia,
staré housle, violu,
vše skautské a junác−
ké, pohlednice, od−
znaky a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698.
PM 170015 

STARÉ fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Lei −
ca, měchové aj.), ná−
ramkové a kapesní
hodinky, barometr,
theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panen−
ky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti−
nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
170014 

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí (až 10.tis
/ ks) za staré pohlednice
do roku 1945, uvítám
větší množství, sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu i přijet za vámi.
Mobil: 602486490.

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. Porcelá −
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vy −
koupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sbě −
ratel. Nabízím solidní jed−
nání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@
seznam.cz. PM 170005

KOUPÍM šavli, bajo−
net, letecký kordík, 
lovecký tesák, lesní
roh, housle, vzdu−
chovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za bu−
dování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový
model děla, tanku,
automobilu, parní
stroj apod. Tel.:
603872698. PM
170013

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či pro zvo −
nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
s l a v o j . p i k o v i c e @
seznam.cz. Děkuji :) RR
70058

AUTOGENNÍ soupravu
včetně hodin, hořáků
a hadic, tel.: 607741844.
RR 70140

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláště−
ní – jemně vlnitý hliní −
kový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Buňky jsou v pěkném
stavu. Cena od 25000,−
Kč. Zajištění dopravy 
na místo určení. Tel.:
723622663. PM 170026

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do 
pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena do−
hodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra−
pákem, bez pístnic.
Te l . : 7 2 3 6 2 2 6 6 3 P M
170028 

PRODÁM oplocenou za−
hradu o velikosti 606
m2, osázenou ovocnými
stromy, situovanou do
krásné a klidné oblasti
Sedmihoří. Na zahradu
je přivedena pitná voda
a postavena masivní
bouda na nářadí. Při −
pojení elektrické ener−
gie je možné vyřešit
z elektrického zdroje
v blízkosti pozemku, kte−
rý je možné využít i jako
stavební parcelu. Pří −
padné zájemce, prosím,
volat po 20. hodině ve−
čer na citovaný telefon
720366322. Děkuji. RR
70150

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu
vhodný k úpravám do
600 tisíc Kč, tel.:
722111740. RR 70156

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu do 300
tis. Kč. Tel.: 606436736.
RR 70157

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vy −
koupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 723622663. PM
170033

PRODÁM náhradní díly
na nákladní automobil
DAF typ AE 45 FA, pěkné
pneu s disky, rozměr
i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou  převo−
dovkou a  kompletní dve−
ře  do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také
díly na Avii 31 r.v. 1992,
motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodov−
kou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd  Dále
prodám valníkovou sklá−
pěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113
PM 170029

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré moto−
cykly všech značek
v jakémkoliv stavu,
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Tel.: 607946866. RR
70180
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PRODÁM AUDI A6, se−
dan, stříbrná metal., 
havarovaná, případně
i jen náhradní díly. R.
výr. 2001, cena doho−
dou. Tel.: 736139113
PM 170032 

NADŠENEC do Vý  chod −
ních vozů koupí GAZ 
69 a Volhu 21. Za na −
bídky předem děkuji.
Tel.: 605338546,
723216582. RR 70138

KOUPÍM starší nákladní
vlek na 16 t sklápěcí.
Případně i valníkový,
dvou nebo tří nápravový.
736139113. PM 170031

PORADENSTVÍ při řeše−
ní osobních problémů
(part nerské vztahy, pro−
blémy osobní, finanční,
se zaměstnáním…).
Používám metody nu −
merologie, grafologie
a tarotu. Další infor mace
na www.numerologie−
grafologie−tarot.cz. Tel.:
606959547. KŘIPM
170059

KOUPÍM tato křesla
a ten to typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvo nit,
ozvu se. Tel.:776599696
a email.: slavoj.piko −
vice@seznam.cz. Děkuji
:) RR 70059

KARTY NELŽOU, kyva−
dlo odpoví na otázky
a magie pomůže při ře−
šení potíží. Výklad karet
Lenormand, roční před−
povědi, pomoc v mezi−
lidských a milostných
vztazích, při finančních

a zdravotních problé−
mech. Odrušení negací
či kletby. Osobně nebo
písemně – volejte, pište
na tel.: 775901978. PM
170006

HODNÝ věrný Bavorák –
604273327. 

39/185 štíhlý sportovec,
nekuřák z Berouna, hledá
příjemnou štíhlou poho−
dářku.  Tel.: 607467062.
PM 170067

RYCHLÉ půjčky bez ne−
movitosti do 70 tisíc Kč,
americké hypotéky se
zástavou nemovitosti až
do 70% ceny nemovitos−
ti. Rychlý odkup nemovi−
tostí, i zadlužených, za
výhodné ceny. www.
kz−finance.cz, tel.:
737607 405.  KŘI PM
170070

COTON DE TULEAR.
Pro dám štěňátka bez
PP po výstavně úspěš−
ných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavl−
níkovou srstí nevyžadu−

je střihovou úpravu, je−
nom se pročesává. Je
antide presivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na ca−
nisterapii – k rehabili −
taci. Oblíbený pro vý −
stiž  nou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé
ro diny, lásku rád bere

i oplácí s  nadšením.
Kupní smlouva při 
odběru. Do dobrých ru −
kou. Kontakt – e−mail: 
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
602823882, 378774498
RR 60258

Další číslo
Jihočeského

rozhledu
vyjde 3. 4.

2017

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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