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Otevřený dopis předsedovi
vlády české republiky
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Odešly dvě legendy

Při úklidu najdeme občas různé
před  měty včetně starých šperků,
zubních korunek, příborů a jiných

kovových předmětů. I když si nejste
jisti, že jde o drahý kov, přijďte a my
Vám provedeme bezplatně analýzu.

Může se stát, že objevíte skutečné
poklady, které můžete rychle směnit
na peníze. Návštěva u odborníka se
v tomto případě rozhodně vyplatí.

Paní  Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po praro−
dičích, a bylo mezi nimi také zubní
zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté
šperky mi připadaly staromódní,
proto jsem na ně rychle zapomněla,“
a navazuje. „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních cenách
zlata, proto jsem se nyní rozhodla
jednat. Hodnota mého zlatého pokla−
du byla téměř 20 000,− Kč,“ říká
s radostí paní Sedláková.

Pro toho, kdo je dosud váhavý,
zda se prodej starého zlata nebo

stříbra vyplatí, nastává správný oka−
mžik. „Zubní zlato bývá podceňova−
né a lidé ho často nechávají u zubaře

nebo jej doma odloží
stranou, protože je
nevzhledné a nevědí
co s ním. Zákazníci
jsou pak vždy mile
překvapeni, když pe−
níze za zubní zlato
drží v rukou,“ po −
tvrzuje vedoucí bu−
dějovické pobočky
Zlaté Investiční Ban −
ky. „Stejné je to i se
starými stříbrnými

příbory, které často leží bez po −
všimnutí ve sklepě nebo v komoře.
Z důvodu vysoké hmotnosti mohou
lidé i zde získat nemalý finanční 
obnos,“ vysvětluje. Pro toho, kdo
neví, jak naložit se starým zlatem ne−
bo stříbrem, doporučujeme navštívit
jednu z poboček Zlaté Investiční
Banky, kde Vám odborný personál
poradí a zároveň i nabídne nejvyšší
možnou výkupní cenu, kterou určuje
světová burza v Londýně.

Naši pobočku  naleznete na adrese: 
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Stanislav Brázda:
Kamarádství mezi mužem 

a ženou neexistuje
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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 má pobočka otevřeno 

pouze na objednání 
na telefonickém čísle:

+420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům..R
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Zubní zlato – ne příliš atraktivní, 
avšak cenné!

PRODEJ ZLATA SE VE ZLATÉ
INVESTIČNÍ BANCE VYPLATÍ

Kauza Zimolova domu
rozvířila vášně

Kauza hejtmana Jiřího Zimoly,
který si „nechává postavit” dům
na Lipně spolu se svým náměst−
kem Jaromí rem Slívou a šéfem
Jihočeských nemocnic Martinem
Bláhou, zahýbala nejenom jižními
Čechami, ale celou politickou
scénou. I když patrně nejde o nic
protizákonného, nejoblíbe něj ší ho
hejtmana to může stát kariéru.

Právě proto, že hlavně jeho poli−
tická konkurence využívá této situa−
ce proto, aby ho dostala z křesla
hejtmana, se Jiří Zimola brání jaké−
mukoli nařčení. 

„Všechno mohu doložit. Pozemek
i část domu jsem financoval ze svých
zdrojů, na zbytek si budu brát hypo −
téku. Veškerá nařčení z různých pod−
vodů jsou lží a snahou mne diskre −
ditovat,” uvedl hejtman, který je 
přesvědčen, že za tím je konkurenční
politický boj.

Podle něj, ale i některých dalších 
lidí z jeho okolí, je zvláštní, že se kau−
za jeho domu na Lipně rozjela právě
ve chvíli, kdy se konal sjezd ČSSD.
Na ten jihočeská buňka strany jako
jediná nepodpořila do postu předsedy
premiéra Bohuslava Sobotku.

... pokračování na straně 3
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Davide Mattioli je už léta pojem
na české, ale i italské hudební scé−
ně. Proslavil se formací DaMiChi
a spoluprací s Michalem
Davidem. Málokdo ale ví, že
Davide je už nějakou dobu
Jihočechem.

„Stalo se to tak, že jsem
si vzal svou krásnou ženu,
která je Jihočeška z Pra −
chatic. Právě tam teď vlast−
ně žijeme. Za prací dojíždím
do Prahy, po koncertech
se samozřejmě vracím i za
rodinou do Itálie,” prozradil
Davide Mattioli.

V nadsázce říká, že je
vlastně stále na jihu, tedy
buď na jihu Čech, nebo na 
jihu Evropy.

Všechno začalo někdy
v půlce devadesátých let,
kdy se tento povoláním poli−

cista−carabiniere rozhodl, že už se
bude věnovat jen muzice a začal
vystupovat po Itálii. A pak, po jed−
nom turistickém výletu do Čech,
které si hned na poprvé zamiloval,
se už natrvalo usadil v Liberci, kde
se také původně oženil. V tu dobu
náhodně slyšela jeho soukromé CD
Ilona Csáková a poté spolu natočili
duet Giorni di Parole. Po nějaké do−
bě se seznámil s  Michalem Davi −
dem, kdy společně s italskou zpě−
vačkou založili skupinu DAMICHI.

Za čas se Davide dal na sólovou
cestu, kdy natočil několik svých
CD, které měly také velký úspěch.
Nezapomuntelným duetem pro
Davideho je duet – společná sklad−
ba „Felicitá“, kterou si zazpíval
v jednom z mnoha televizních pořa−
dů s Ivetou Bartošovou. S Helenou
Vondráčkovou absolvovali řadu
koncertů a vystoupení včetně vy−
prodané Lucerny.

Českou republiku si Davide
opravdu zamiloval stejně jako jižní

Čechy. Je to ostat−
ně znát i na osvo−
jení si našeho ja−
zyka, nicméně ni−
kdy nezapře svůj
italský tempera−
ment a šarm, který
je mu tolik vlastní.
Jeho energie a na−
kažlivý smích po−
každé strhnou da−
vy jeho fanoušků,
takže vystoupení
má neopakovatel−
nou atmosféru.
Tím si splnil tady
v Čechách svůj
velký sen – zpívat
a dávat lidem ra−
dost. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Dočká 
se rekonstrukce
Jihočeští památkáři zahájili ob−
novu zámku ve Vimperku na
Prachaticku. Rekonstrukce ob−
jektu, který je už sedm let ná −
rodní kulturní památkou, potrvá
tři roky. 

Památkáři na rekonstrukci zís−
kali z EU 110 milionů korun.
Vloni přesto vimperský zámek
přilákal přes 10 000 lidí. Opra −
vovat se začíná téměř po 25 le−
tech. „Zámek jsme převzali před
dvěma lety od Národního parku
Šumava v neuspokojivém stavu.
Zdivo a omítky jsou značně na−
rušené, dřevěné prvky napadené
dřevomorkou, velká část inte −
riérů se nachází v havarijním
stavu a návštěvnické a provozní
zá zemí je jen provizorní,“ řekla 
generální ředitelka Národního 
památkového ústavu Naďa
Goryczková.

Na obnovu hradozámeckého
komplexu s gotickou věží, rene−
sančními záklopovými stropy
a sérií secesních výmaleb získali
památkáři na jeho obnovu dota−
ci.  Díky ní opraví Horní zámek. 

„Kompletně se vymění inže−
nýrské sítě, vybuduje se nová
pokladna, návštěvnické zázemí,
nová expozice muzea zaměřená
na místní historii a rekonstruuje−
me prostory nově pojaté pro −
hlídkové trasy,“ podotkl kastelán
Vojtěch Brož. Trasa se zaměří
na aristokratické správce areálu,
připomene třicetiletou válku 
i život služebnictva z doby
Schwarzen bergů. (pru)

Z Davide Mattioliho
se stal Jihočech

Rodák z jihočeské Líšnice
u Milevska, první porevoluční
českobudějovický biskup
a emeritní kardinál a primas
český Jeho Eminence Milo −
slav Vlk zemřel. Odešel ve
věku nedožitých 85 let.
Podlehl onkologickému one−
mocnění, s nímž několik mě−
síců statečně bojoval. Dobře
věděl, jaká je jeho prognóza. Zprávu
o svém stavu s klidem přijal. I když
byl jeho stav víceméně beznadějný,
podstupoval chemoterapii, která
musela být ale přerušena. 

„Otec kardinál odešel tiše 18.
břez na v pražské nemocnici na Kar −
lově náměstí zaopatřen svátostmi,”
uvedlo Arcibiskupství pražské.

Rozloučit se s ním do pražské ka−
tedrály sv. Víta, kde byl pak také 
pohřben, přijely stovky Jihočechů.
Jak z Líšnice a Chyšek, kde jako ma−
lý a mladý žil, tak z různých farností,
kde jako kněz působil. Ale také

z Českých Budějovic.
Zde byl začátkem 90.
let jmenován bisku−
pem, než se odebral do
Prahy. Zde se stal arci−
biskupem a primasem
českým. Následně byl
jmenován kardinálem.
Poté jej ve funkci na−
hradil Dominik Duka.
Ten Vlka vyprovodil na
jeho poslední cestu.

I během svého boje s nemocí ne−
propadal depresím, ale naopak
všem okolo dodával naději a energii.

Navštěvovali ho přátelé, kolegové
i politici. Ještě týden před svým od−
chodem se nechal mobilem vyfotit,
kde vůbec nepůsobil jako těžce ne−
mocný člověk.

Oblíben byl jak v kněžských řadách,
tak i u svých bývalých farníků. „Na
pana kardinála budeme vždy s láskou
vzpomínat. Byl to vzdělaný, chytrý

a vlídný člověk s velkým srdcem,”
uvedla paní Jana, kterou kdysi Vlk 
jako kněz oddával a křtil její děti. (pru)

Poslední foto M. Vlka na nemocničním lůžku, foto archiv

Jihočech kardinál Miloslav Vlk navždy odešel
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Vlci na Šumavě! To není název
nějakého nového filmu či romá−
nu, ale fakt,  který potvrdili pozo−
rovatelé. Fotopasti totiž zachytily,
že se po české a německé části
Šumavy pohybuje pár vlků.
Dospělý samec se na snímcích
objevuje už od roku 2015, ale ny−
ní už není sám. 

Podle rozboru trusu odborníci
zjistili, že s ním chodí samice.
Tím se výrazně zvýšila šance, že
by v hlubokých hvozdech mohla
vzniknout nová smečka.

„Poslední vlk na české straně
Šumavy byl zastřelen v roce
1874 v polesí  Lipka u Vimperka.
Místo jižně od Světlé hory dnes
značí památník Vlčí kámen.
Posledního šumavského vlka si
mohou prohlédnout návštěvníci
loveckého zámečku Ohrada
v Hluboké nad Vltavou,” říká
Správa NP Šumava.

Ředitel NP Bavorský les Franz
Leibl potvrdil, že fotopasti na ně−
meckém území zachytily dva vl−
ky, kteří se pohybují společně.
Odborníkům se navíc podařilo
zjistit, že se jedná o vlčici a jejího
druha.

„Šance na vznik vlčí smečky
v naší oblasti se mimořádně zvý−
šil. Máme z toho velkou radost
a s napětím čekáme na začátek
léta, kdy by se mohla narodit vl−
čata,“ říká ředitel Leibl.

To, že se zvířata společně po−
hybují i po české straně Šumavy,
potvrdil i náměstek ředitele
Správy NP Šumava Martin Starý.

„Není to žádné překvapení, vlci
se tady pohybují už delší dobu,
aniž by si  jich někdo výrazněji
všímal. Zcela jistě víme, že jeden
konkrétní vlk na Šumavě žije už
od roku 2015 a od té doby ho
pravidelně zachycují fotopasti.
Loni jsme ale získali další snímek
menšího a subtilnějšího vlka, ne−
bylo ale  možné potvrdit, zda je to
samice,“ dodal. (pru)

Vlci na Šumavě

Opozice spolu s vlád−
noucím koaličním hnu−
tím ANO vyzvalo Jiřího
Zimolu k vyvození odpo−
vědnosti. Ač Zimola svůj
post zatím ustál, ANO
ústy krajské radní a ná−
městkyně hejtmana Lu −
cie Kozlové vyzvalo šéfa Jiho čes −
kých nemocnic Mar tina Bláhu ke
zvážení rezignace.

„To, že má pan Bláha plat větší než
ministr zdravotnictví nebo šéf VZP, je
samo o sobě neetické. A to, že má
stavět rekreační domy pro sebe a své
přátele, nejvyšší představitlele kraje,
je více než pozoruhodné,” tvrdí. Sám
Martin Bláha se cítí být nař čením

z čehokoli uražen.
„Lid sky mě uráží, že
to vysvětlovat musím,
protože jsem neudělal
nic špatného. Pohr −
dám lidmi, kteří to 
vyvolali,“ řekl Bláha,
který řídí krajské ne−
mocnice osm let.

Majitelem rozestavěných domků
i pozemků je ale stále Martin Bláha. Na
Zimolu a Slívu je chce přepsat až do
90 dnů po kolaudaci. A pak mají být
doplaceny zbylé náklady na stavbu.

Zvenčí jsou všechny domky stejné,
uvnitř se však liší podle osobních 
požadavků budoucích vlastníků.
Takže zatímco dům Jaromíra Slívy
vyjde celkem zhruba na 4,5 milionu

korun, Zimolův bude stát o 200 tisíc
víc. „Na všechno mám doklady, mo−
hu doložit, že jsem zaplatil panu
Bláhovi dvoumilionovou zálohu.
Doplatek budu řešit s největší prav−
děpodobností formou hypotéky,“
dodal Jiří Zimola.  

„Já si myslím, že pokud je vše
v pořádku a já osobně věřím, že ano,
pak Jiří Zimola udělal jednu zásadní
chybu, a sice, že od začátku dům
nestavěl naprosto transparentně 
jako Jiří Zimola hejtman a ne “pod
někým skrytý”, i když je vše legální.
Lidé to prostě mohou vnímat jinak
a tahle situace hraje do karet poli −
tické konkurenci,” dodal jeden ze
so ciálně demokratických krajských
členů ČSSD. (pru)

Kauza Zimolova domu rozvířila vášně 

Hejtman Jiří Zimola

... dokončení ze strany 1�
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Stěhují Infocentrum
Strakonice budují nové Městské
informační centrum v průchodu
východního průčelí u prvního ná−
dvoří strakonického hradu. Před −
pokládané náklady jsou 100 tisíc
korun. Původní infocentrum na
městském úřadě ukončilo čin−
nost začátkem února. 

Nová skládka
Kaplice na Českokrumlovsku
chystá novou odpadovou vyhláš−
ku. Její součástí je i nová skládka
komunálního odpadu. Obyvatele
chce však co nejvíce podpořit
v recyklaci odpadu. Proti tomu
protestuje například Hnutí Duha.
Město by mělo o konečné formě
nakládání s odpady rozhodnout
do podzimu. 

Rozšíří horkovod
Českobudějovická teplárna rozší−
ří letos horkovodní síť. Tento mě−
síc začnou práce na propojení
Pražského předměstí s teplárnou
v Novohradské ulici. Náklady bu−
dou 108 milionů korun. Vedení
teplárny se také snaží o koordi −
naci veškerých budoucích prací
s magistrátem města tak, aby ne−
byla omezena doprava v Budě −
jovicích víc, než je nutné.

Zachraňují žáby
Životy stovek žab zachraňují dob−
rovolníci nedaleko Strakonic.
Postavili jim totiž takzvané mi−
grační bariéry, kvůli kterým oboj−
živelníci nebudou přecházet fre−
kventovanou silnici. Ochránci pří−
rody budou žáby od zábran po−
stupně přenášet v kbelících na
druhou stranu, kde je vypustí
k rozmnožovacímu rybníku.

Stavba důležité spojnice D3 na jihu
Čech dál pokračuje. O jedenáct kilo−
metrů prodlouží trasu v úseku mezi
Ševětínem a Borkem na Českobu −
dějovicku. Bude kopírovat trasu sil−
nice první třídy z Tábora do Českých
Budějovic. Stavba přijde zhruba na
miliardu korun.

„Stavba obsahuje dvě velké mi−
moúrovňové křižovatky, čtyři mosty
a jeden ekodukt pro přechod zvěře,“
uvedl generální ředitel Ředitelství sil−
nic a dálnic Jan Kroupa. 

Slavnostního zahájení dalšího úse−
ku dálnice se kromě zástupců Jiho −
českého kraje zúčastnil třeba i ministr
financí Andrej Babiš. Ten hned kritizo−
val absenci zákona, který by urychlil
výstavbu dálnic v České republice. 

„Potřebujeme zákon, který by jas−
ně definoval český národní zájem,
aby potom do toho každý nemluvil
a aby nevydírali ekologické organi−
zace a majitelé pozemků, kteří do−
stávají nadstandardní ceny a nejsou
spokojení. Ta malinká  menšina se
musí přizpůsobit,“ uvedl Babiš.

Ministr financí Dan Ťok se přidal:
„Velmi záleží na tom, jestli se nám
povede radikálně zjednodušit sta−
vební řízení a vlastně povolování sta−
veb. To je úplně zásadní a já dou−
fám, že ještě v druhé polovině roku
zahájíme dva úseky, které budou

tvořit dálniční obchvat Českých
Budějovic,“ podotkl ministr Ťok.

Dálniční úsek mezi Ševětínem
a Borkem bude dokončený za tři 
roky. Úseky Veselí nad Lužnicí –
Bošilec a Borek – Úsilné už letos na
podzim. (pru)

Šestnáctiletého žáka táborské Zá −
klad ní školy Mikuláše z Husi Denise
Fanu čekalo v Temelíně milé překva−
pení. Chvíli poté, co vystoupil z auto−
busu, tak mu vedoucí temelínského
info centra Jana Gribbinová předala
věcné dárky. Byl ve správný čas na
správném místě. Stal se totiž jubilej−

ním 600tisícím návštěvníkem v his−
torii temelínského infocentra.

Byla to pro něj běžná školní 
ex kurze. Do Temelína se těšil. To ale

ještě nevěděl, co ho čeká. Před vstu−
pem do zámečku mu vedoucí teme−
línského infocentra Jana Gribbinová
oznámila: 

„Mám pro tebe překvapení. Naše
infocentrum je v provozu 27. rokem.
Za tu dobu jsme přivítali 600tisíc 
náv štěvníků. A ty jsi právě ten jubilejní

600 tisící,“ překvapila mladého ško −
láka, který vedle drobných cen pro se−
be vyhrál pro své spolužáky dort a pro
školu elektromobil na týden.

Pro Denise Fanu to byla už druhá
návštěva temelínského infocentra.
„Už jsem tady byl před dvěma roky.
Těšil jsem se i letos, protože energe−
tika je celkem zajímavá. Temelín tvoří
významnou část výroby elektřiny naší
republiky. A my elektřinu potřebujeme
každý den,“ řekl Denis, pro kterého
dnešní den nezačal příliš dobře.
„Ráno mi vypadla peněženka z kapsy.
Naštěstí se našla a za malou chvíli
jsem se dozvěděl, že jsem jubilejní
návštěvník,“ poznamenal Denis.

Překvapení to bylo i pro učitelku
chemie Petru Horovou, která stu den −
ty doprovázela. „Každý rok ke konci
března absolvujeme s žáky devátých
tříd tuto exkurzi. Ve škole se v obecné
rovině o elektrárnách bavíme. Stu −
denti mají přehled a tady si své infor−
mace utřídí,“ uvedla Petra Horová.

Vše pak mohou zúročit v pracov−
ním listě, který si každý student do
Temelína přivezl. „V listě je 22 otázek
o energetice a při správném vyplnění
studenti získají jedničku do fyziky
nebo chemie,“ dodala Horová.

Studenti patří k nejčastějším náv −
štěvníkům temelínského infocentra.
Tvoří přibližně polovinu lidí, kteří se
do zámečku Vysoký Hrádek přijedou
podívat. S jarem se už v Temelíně
začínají připravovat i na individuální
návštěvníky. (pru)

Temelín má svého 600tisícího návštěvníka 

Stavba dálnice D3 pokračuje

Zástupci státu, kraje, města i stavební firmy poklepali základní 
kámen na další část D3
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Zatímco Helena Štáchová méně,
Věra Špinarová se do jižních Čech
vracela poměrně často. Naposledy
v kraji hrála 15. března ve Vodňa nech,
kde diváky naprosto strhla. Čekaly ji
další vystoupení, například v Čes kém
Krumlově. Ty už bohužel nikdy ne −
odzpívá a její kapela neodehraje. Věra
odešla 26. března na následky kolap−
su, který pár dní předtím prodělala 
přímo během vystoupení v čáslav−
ském divadle. Pře de vším před sebou
ale měla velké tour s Heidi Janků, na
které se moc těšila.

„Je to bohužel velká škoda, že
odešla takhle úžasná, skvělá zpě−
vačka,  bezvadná ženská. Věra byla

opravdu boží člověk. Co na srdci, to
na jazyku.  Měla talent od Pánaboha
a hlavně obrovské srdce. Na tour
s Heidi, s níž měla úžasný, až rodin−
ný vztah, se velmi těšila. Bohužel 
toto tour už se nikdy neuskuteční.
Věra ale neodešla navždy, díky vzpo−
mínkám, písním, záznamům  zůsta−
ne navždy s námi,” řekl Rozhledu
promo manažer tour René Kekely,
který se podílel na šňůře.

„Na tiskovce, kterou jsme měli
před pár týdny, Věra říkala, že se na
tour s Heidi moc těší. Pak jsme si
občas volali a ona tím vyloženě žila.
To, co se  pak stalo, nikdo nečekal.
Strašně mě to mrzí…,” dodal. (pru)

Věra Špinarová Helena Štáchová
Člověk míní, ale osud nebo Pánbůh mění. Koncem března český kultur ní svět
opustily dvě dámy – dvě legendy. Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka,  he−
rečka a dabérka Helena Štáchová a zpěvačka s mocným hlasem Věra
Špinarová. Obě během své kariéry několikrát účinkovaly také na jihu Čech.

Odešly dvě legendy
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Vážený pane premiére. 
Před dvěma lety jsem se na Vás pí−
semně obrátil s konkrétními podně−
ty ve věci Národního parku Šumava,
kde jsem Vás mimo jiné upozornil,
že Šumava není pouze odborně eko−
logickým problémem, ale také so −
ciálním a ekonomickým. Očekával
jsem odpověď od Vás, šéfa exekuti−
vy, dostalo se mi však odpovědi od
Vašeho poradce Vladimíra Špidly.
Ten mi dal ve své odpovědi ve všem
za pravdu a slíbil nejen konsensuál−
ní řešení, ale zejména dlouhodobou
shodu na vyvážené politice ochrany
přírody na Šumavě. Události, které
následovaly, předčily mé nejhorší
očekávání. Dovolím si Vám proto
připomenout několik nejzásadněj−
ších faktů. 
Naprostá většina vládních slibů, da−
ných nám před založením národního
parku, není ani za 26 let od založení
parku splněna. Pokud některý z nich
připomeneme, jsme napadáni, že
chceme národní park zlikvidovat.
Mohu Vás ujistit, že starostové člen−
ských obcí ve Svazu obcí svůj sou−
hlas nikdy nevzali zpět a nejsou ani
developerskými pohůnky. To dokazuje
například fakt, že to byli šumavští sta−
rostové, kteří v minulosti zabránili 
divoké privatizaci národního parku.
Ironií osudu je, že dnes naopak priva−
tizátoři podepisují petice za šumav−
skou divočinu. 
Současné vedení ministerstva život−
ního prostředí nebylo schopno za tři
roky projednat, v souladu se záko−
nem, plán péče. Před třemi roky tvrdil
národu ministr Brabec, že bez tohoto

základního koncepčního dokumentu
nelze odpovědně vykonávat péči
o národní park. Jak je vidět, tak lze,
ovšem zásadní otázkou je, komu ta−
kový chaotický nekoncepční stav vy−
hovuje. Šumavským obcím a šumav−
ské přírodě určitě ne. S koncepcemi
je to na Šumavě, nebo spíše v Praze,
vůbec těžké. Jakákoliv koncepce, kte−
rou navrhla šumavská samospráva,
byla předem odsouzena k zániku, ač
se ministerstvo či vláda tvářily, jak
dobrá věc vzniká. Poslední koncepci,
Krajinný integrovaný plán rozvoje
Šumavy (KIPR), kterou důležitě
schvalovaly předchozí vlády a minis−
terstva, ostudně zahubila Vámi vede−
ná vláda a Brabcovo ministerstvo. 
Jedním z klíčových zákonů Vaší vlá−
dy je novela zákona o ochraně příro−
dy a krajiny. Její naprostá nevyvá −
ženost, direktivní prosazování a způ−
sob, jakým je o ní vedena debata, mě
utvrzují v přesvědčení, že má jít na
ruku především ekoaktivistům. Ti ta−
ké vymysleli pro svoji plošnou a ná−
kladnou kampaň speciální demago−
gický slovník, kterým dnes hovoří
média, členové učených společností,
státní úředníci, VIP osobnosti ale
i politici. Ten slovník se skládá ze
slov – developer, beton, asfalt, lanov−
ky, sjezdovky, akvaparky, delfinária
a papalášský lov tetřevů, medvědů či
vlků. Profesio nální a odborné vedení
státu by tuto demagogickou, lživou
a emotivně agresivní kampaň vyvrá −
tilo pravdivými argumenty. Bohužel
se tak nestalo. Nevyslyšeli jste ani
konkrétní návrhy a připomínky Svazu
obcí Národního parku Šumava, který−

mi upozorňoval
jak na věcné a odbor−
né chyby novely, tak na její nevy−
váženost v případě Šumavy. Nebyly
to žádné návrhy o developerech, be−
tonu, asfaltu, lanovkách, sjezdov−
kách, akvaparcích, delfináriích či pa−
palášských lovech. Byly to návrhy
o zachování mnohasetleté kontinuity
člověka a přírody a o naplnění zá−
kladní filozofie národních parků.
Svoje přehlížení pak vydáváte za de−
mokratický proces a zaštiťujete se
počtem poslaneckých hlasů, kterými
byla Vaše novela zákona schválena.
Šumavské obce v tom příliš demo−
kracie nespatřují. 
Nejsou to ale poslanci, kteří se zpro−
nevěřili demokracii, když přeslechli
hlasy většiny obcí v regionu, kterých
se novela zákona týká. Jsou to zelení
lobbisté, kteří za pomocí velké aktivi−
ty, tlaků a nepravdivých informací, to
vše za obří finanční dotační podpory
také státu, dokázali ovládnout mediál−
ní prostor a prosadit svůj zákon.
Nemluvím jen o posledních měsících,
ale o letech usilovné práce, která vy−
ústila ve zdání, že většina národa, vo−
ličů, chce tzv. „ochranářskou“ podo−
bu zákona o Šumavě. Poslanci se
předháněli v podpoře tohoto tvrdě ze−
leného zákona, jakkoliv je zřejmé, že
toto přesvědčení je více výsledkem
manipulace, než skutečné znalosti
faktů. K politování je určitě skuteč−
nost, že jsme se jako zástupci regio−
nu nedovolali svých práv. Jako staro−
stu malé šumavské obce mě ale děsí
pohled na účinnost výše uvedeného
manipulativního postupu, který je

v rukách ekoaktivistů skutečnou hroz−
bou parlamentní demokracie. Po tom−
to „úspěchu“ budou jistě následovat
další pokusy o prosazení jejich ideo−
logie do zákonných norem. 
Vážený pane premiére, Vaší novelou
zákona popíráte nejhlavnější filozofii

národních parků „POZNÁVEJ
A CHRAŇ“, kterou

nahrazujete zása−
dou „DIVOČINA
VSTUP POUZE NA

POVOLENÍ“, slibu−
jete lidem, kterých se to

týká, lepší místo pro život a daňo−
vým poplatníkům nové a lepší pro −
žitky v přírodě na Šumavě. Pouze tím
vršíte nesplnitelné sliby. Skutečné do−
pady zákona na životy obyvatel i re−
kreaci návštěvníků jsou totiž úplně 
jiné. Žádné nové turistické stezky do
dosud uzavřených oblastí Šumavy
nepovedou, běžecké lyžování bez
možnosti strojové úpravy lyžařských
stop turistickou veřejnost odradí, děti
si nebudou smět u vánočního strom−
ku ani zapálit prskavku. 
Věřím, že pro Vás jsme obyčejní ves−
ničané. Ale i obyčejný vesničan má
mnohem více zkušeností a znalostí
o místě, kde žije, než jakýkoliv praž−
ský politik, pavědec či ekoaktivista. 
Vy jste svými městskými potřebami
přetvořili přírodu na vybetonované
a vydlážděné železobetonové komple−
xy. A svůj pocit viny za Vaše železobe−
tonové pohodlí kompenzujete přehlíže−
ním faktu, že na Šumavě po dlouhá
staletí žijí lidé v souladu s přírodou.
Ochrana přírody byla dosud řízena
nadčasovým zákonem, jehož tvůrcem
byl skutečný ekolog Ivan Dejmal.
Pokud máte odvahu, kousek cti, hr−
dosti a odpovědnosti, pak nedopustíte,
aby byl tento zákon zneuctěn novotva−
rem z dílny účelového spojenectví
ANO a Hnutí Duha a který nazýváte
vládní návrh novely zákona o ochraně
přírody a krajiny. 

S pozdravem 
Antonín Schubert, předseda 

Svazu obcí NP Šumava, 
starosta obce Modrava

Svaz obcí Národního parku Šumava

Otevřený dopis předsedovi
vlády české republiky

Ocenění Zlatý Ámos, tedy titulu nej−
lepšího učitele v České republice, se
dostalo učiteli Lukáši Lisovi ze Zá −
kladní školy Komenského v Sobě −
slavi na Táborsku. Finále se pro
32letého učitele češtiny a angličtiny
vyvíjelo slibně už od začátku – před
korunovací absolutního vítěze bral
i titul Ámos češtinář a poté Ámos
sympaťák.

„Jsem nadšený hlavně za ty lidi
v sále a za ty, co se nevešli do auto−
busu. Pro ně to dělám,“ řekl učitel

Lukáš Lis s tím, že je skutečně šťast−
ný za toto ocenění.

Lukáše Lise přihlásili do soutěže
žáci z jeho 8. B. Učitelův podpis, kte−
rý musí být nedílnou součástí při−
hlášky, na něm vylákali lstí. 

„Poprvé jsem se o anketě dově−
děl, když jsem přišel do třídy a zapi−
soval do třídnice. V ní ležela potvr −
zená přihláška do Zlatého Ámose,“
podotkl kantor.

Původně ale učitelem být ani ne−
chtěl. „Pak jsem se ale postavil do

třídy a chytlo mě to tak, že už si ne−
dovedu představit dělat něco jiného.
Baví mě, že každý den je úplně jiný,”
prozradil oceněný učitel.

Pro své osmáky ve finále celo −
státní ankety o nejoblíbenějšího uči−
tele vyhrál návštěvu Krokodýlí zoo
i exkur zi do České televize.

V doprovodných kategoriích uspě li
i další učitelé přihlášení do ankety.
Věra Pejčová ze ZŠ Novolíšeň ská
v Brně se stala nejoblíbenější uči −
telkou matematiky. Ámosem fyziká−

řem je Alena Šedivá z Gymnázia
Pierra de Couber tina v Táboře.
Ámosem chemikářem byl vyhlášen
Vladimír Šmahaj z Gymnázia Jana
Keplera v Praze. (pru)

Tohle je nejlepší učitel v ČR
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Obrovským problémem je v posled−
ních letech nešvar, který se objevuje
hlavně v Českých Budějo vicích.
Cyklisté jezdící po chodnících ohro−
žují chodce. Ač o tom město i měst−
ská policie dobře vědí, příliš to neře−
ší. Lidé jsou naštvaní a ptají se, zda
to vůbec někoho zajímá?

„Městská policie nebyla zřízena
proto, aby pokutovala řidiče a nasa−
zovala  botičky. Pokud to nechce
pan primátor Svoboda pochopit, tak
by mu to měl někdo vysvětlit.
Strážníci mají dbát na bezpečnost
občanů, a to nedělají,” rozčílil se pan
Zdeněk, bydlící u českobudějovické−
ho Koldomu.

Právě okolo něj denně projede až
40 kol po chodníku mezi chodci.
Někteří  arogantní kolaři dokonce
kličkují mezi lidmi, a když jsou upo−
zorněni, že tam nemají co dělat, jsou
i sprostí.

„Několikrát jsem informovala
stráž níky, kteří jsou přímo za rohem,
aby na to dohlédli, že je to tu nejhor−
ší. Chodí tudy staří lidé, maminky
s dětmi a tady se jezdí snad nejvíc.
Asi dvakrát mi někdo z městské poli−
cie řekl, že nemohou být všude.
Přitom na náměstí stát a buzerovat
řidiče, na to čas mají?  Nechápu to.
Nedělá s tím nic radnice ani městská

policie. K čemu tedy  strážníci
jsou?,” ptá se další obyvatelka, ten−
tokrát přímo z Koldomu paní  Jana.

„Situaci se snažíme řešit a pocho−
pitelně v rámci prevence působit na
ty cyklisty, kteří porušují předpisy
a jezdí po chodnících. Ale opravdu
tam nemůžeme být čtyřiadvacet ho−
din denně,” nechala se slyšet měst−
ská policie.

Přitom právě jedna z hlídek by
klidně na tomto mistě mohla stát
denně. A pokud by i po kutovala
opakující hříš níky, zcela jistě by to
zapůsobilo. „Ti  šílenci na kolech ne−
jen že tudy jedou, ale projedou pod
kůly pod Koldo mem a  přejedou rov −
nou přechod pro chodce na druhou
stranu, kde nemají co dělat. Ne −
dávno jsem takhle během hodiny
napočítal osm cyklistů,” dodává dal−
ší obyvatel z Pražské třídy.

Možná, že město a městská policie
čeká na to, až se něco stane. Až něja−
ký bezohledný cyklista někoho srazí
a zraní jej, nebo i kolem zabije. „Oni
se někteří vymlouvají na to, že jezdit
tudy po silnici není bezpečné, proto
jezdí po chodníku. To se za chvíli
i někteří řidiči mohou vymlouvat a ta−
ky jezdit po chodníku?” ptají se oby−
vatelé ulice, která s Koldomem sou−
sedí, a kteří se necítí v bezpečí! (pru)

Cyklisté ohrožují chodce

Na krátké turné zavítá
tento nejoblíbenější
cirkus také do již−
ních Čech. Ve dnech 
12. 4. až 16. 4. 2017
bude ve Strakonicích,
Ellerova ul., u mostu
přes Otavu. Začátky
jednotlivých předsta−
vení:  St+Čt+Pá od
17:00, So od 14:00,
Ne od 11:00.
„S velkou radostí bych chtěl našim
návštěvníkům také oznámit, že
v pon dělí 6. 3. 2017 se nám ve stře−
dočeských Milovicích narodilo mládě
pumy americké. Jde o prvorozeného

potomka naší sa−
mičky Wančai. Mlá −
dě přijala a vzorně
se o něj stará. Sezó −
na tak začala zvese−
la a doufáme, že se
nám společně s vá−
mi – našimi diváky
a příznivci vydaří.
Těšíme se na vaši
návštěvu!“ pochlubil
se novým přírůst−

kem principál národního cirku su
Jaromír Joo. Navázal tak na tradici
bývalého cirkusu Jadran, který
byl při svém putování Rakouskem− 
−Uherskem totálně nasazen.

Cirkus Jo−Joo ve Strakonicích



8 Rozhled – Jižní Čechy 4/2017Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Přítomnost přírodního kamene na−
příklad ve vašem bytě zvyšuje po−
hodu a posiluje vitalitu. Příroda má
zvláštní léčivou sílu. Známé je léči−
telské využívání kamenů již ve sta−
rém Řecku, Římě i Egyptě. Kameny
byly důležitou součástí medicín−
ských tradic těchto národů.
Kámen sám o sobě působí blaho−
dárně na lidský organismus, napří−
klad odstraňuje bloky v těle, které
brání průtoku energie, posiluje du−
ševní rovnováhu a citovou vyváže−
nost. Pokud jen trochu můžete, měj−
te doma kousek přírody. Přímo se
nabízí vytápění bytu, rodinného do−
mu, kanceláří přírodními kameny.
Mnohaletou zkušenost s tímto dru−
hem vytápění má  firma eurotop  in
ve Kdyni.
Co můžete očekávat od topení z pří−
rodního kamene nám řekli majitelé
kdyňské firmy pánové Jiří Janoušek
a Daniel Smolík.

Teplo všemi směry
Základem vytápění je panel z přírod−
ního kamene. K jeho ohřívání slouží
systém topných kabelů, které jsou
v panelu zabudovány ve  vyfrézova−
ných drážkách. Kabel po zahřátí
okamžitě předá teplo kamenu, který
se za necelou půlhodinu nahřeje na
teplotu 60 °C. Panel předává teplo
do místnosti všemi směry – k pod−
laze, stropu i do středu prostoru.
Oproti klasickému vytápění tak  do−
chází k rovnoměrnému rozložení
tepla, kdy rozdíly v jedné místnosti
mezi stropem a podlahou nepře −
kračují 3 °C. 

Konec plísním
Díky unikátním vlastnostem přírodní−
ho kamene je prostor vyhříván na zá−
kladě dlouhovlnného záření. Je to ob−
doba kachlových kamen. Sálavé tep−
lo ohřívá i předměty a zdi v místnosti.
Zeď je teplejší, čímž se rosný bod

(místo, kde se setkává vzduch
s chladnou zdí) posouvá směrem
ven. Proto sálavé teplou účinně pů−
sobí proti plísním a díky tomuto 
topení jsou plísně už minulostí.
Další jedinečnou a originální vlast−
ností kamene jsou jeho akumulační
schopnosti. Po nahřátí panelu na
90 °C se vypne a jeho pozvolné
ochladnutí má ještě po 2,5 hodinách
teplotu 30 °C.

Nejsou to přímotopy
U některých zájemců o naše topení
stále převládá názor, že jsou to pří−
motopy. Je to naprostý omyl. Ano,
vytápíme elektrickou energií, ale na−
še vytápění funguje na zcela jiném
principu než přímotopy.  Když vymě−
ní přímotopy za naše topné panely,
ušetří na nákladech za topení  až
40 %. Topení přírodními kameny je
také méně nákladnější o 20 až 30 %
oproti ostatním topným systémům
(uhlí, dříví, plyn). Další výhodou je,
že nepotřebujete komín, se kterým
jsou spojeny kontroly, čištění, opra−

vy, dále odpadá výměna
kotle, rozvodů, vodních
radiátorů, skladovacích
prostor pro uhlí a dřevo.

Něco navíc
Pro všechny naše zákazní−
ky platí, že mají dovoz,
montáž  a digitální termo−
stat do každé místnosti
ZDARMA. Na topné těleso
z přírodního kamene je zá−
ruka 14 let. Poskytujeme
záruční i pozáruční servis.
Předpokládaná minimální
životnost přírodního kame−
ne je 100 let.
Topení z přírodního kame−
ne lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této
sazbě.

Využijte fotovoltaiku
Topení přírodními kameny
ve spojení s fotovoltaikou
je ta nejlepší kombinace.
Stále více lidí si dává na
střechu rodinného domu
fotovoltaiku. Tuto svoji
sluneční elektrárnu mo−
hou velmi výhodně využít
pro vytápění rodinného
domu přírodními kameny.
Už jsme  v mnoha mís−
tech  republiky  montovali
naše panely, které byly
napojeny na fotovoltaiku, jako na −
příklad v Nýrsku, Klenčí pod Čer −
chovem a jinde. 

Ideální topení pro zdraví
Sálavé teplo pozitivně působí na lid−
ských organismus. Nevzniká téměř

žádná cirkulace vzduchu, nevíří se
prach a alergenní částice. Díky stej−
noměrnému rozložení tepelného záře−
ní nemají vlhkost, alergeny a plísně
žádnou šanci. Přírodní kámen udržuje
konstantní vlhkost v místnosti 52 až
58 %, nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Topení je vhodné
pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchací−
mi potížemi a pro novorozence. Velmi
příznivě působí na psychiku a posiluje
kardiovaskulární systém. 

Přijďte se poradit 
Každému se budeme individuál ně vě−
novat přímo v naší firmě euro top in,
která sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici
(u autobusového nádraží). Na setkání
se zákazníky jsme si vyhradili každý
pátek od 8.00 do 12.00 hod. a od

13.00 do 16.00 hodin. Jinak nás za−
stihnete na telefonu, nebo nám pošle−
te e−mail. Každému zájemci o naše
topení nezávazně a zdarma vypočítá−
me provozní a pořizovací náklady,
takže se předem dozví, kolik ročně
zaplatí za topení.  (re)

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Topení z přírodního kamene šetří peníze 
a blahodárně  působí na lidský organizmus



9Rozhled – Jižní Čechy 4/2017 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Malíř a bonviván Kristian Kodet se
po několika letech opět vrací do
Tábora. Ač jezdí k Táboru stále na
chalupu, se svou dcerou Jacqueline
se rozhodl otevřít si u Žižkova ná−

městí Antik. Právě jeho dcera bude
hlavní provozovatelkou obchodu se
starožitnostmi i dalšími věcmi.

„Mám k těm věcem celoživotní
vztah a jedna z našich dcer tuto 
vášeň podědila. Než jsme se letos
vrátili z Floridy, pronajali jsme si

v Klokotské ulici prostory. A zde
chceme nabízet hezké věci, které
mají duši. Samozřejmě, že tam bu−
dou i některé moje obrazy. Ale hlav−
ně dcera chtěla dělat něco, co ji těší

a co nás tak nějak spojuje,”
prozradil Kristian Kodet.

Celý život prochází veteš−
nictví a starožitnictví a kupuje
věci, které mají duši. „Nemusí
to mít nějakou obrovskou ce−
nu. Musí se mi to líbit a mu−
sím cítit, že to dělal nebo měl
někdo, kdo to miloval. Já
mám rád staré věci, staré do−
my, ale mladé ženy,” vtipkuje
malíř, který před lety měl u ná−
městí Muzeum Tří generací
Kodetů. Nakonec domy prodal
Petře Kovandové, která v nich
zřídila Muzeum čokolády.

„Tak nějak se vracím na místo či−
nu a zpět do Tábora. Dcera na ná−
městí i bydlí, takže do práce to má
kousíček. A zveme srdečně všech−
ny, kteří mají rádi hezké věci, které
mohou být nakonec i jejich,” dodal
Kristian Kodet. (pru)

Kristian Kodet se vrací 
do Tábora a ne sám

Kristian Kodet se svou dcerou Jacqueline
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V centru Pasova, na břehu řeky
Dunaje, hned vedle radnice stojí zají−
mavý dům jménem Wilder Mann,
který až do konce 19. století sloužil
jako hotel. Vystřídala se v něm
spousta zajímavých hostů, mezi něž
patřila i rakouská císařovna zvaná
Sissi. Během 20. století byl hotel pře−
stavěn na byty. V roce 1980 koupil
tento a další 3 přilehlé domy pan
Georg Höltl za účelem obnovení slav−
ného hotelu a zřízení sklářského mu−
zea. Dnešní hotel Wilder Mann ukrý−
vá největší sbírku českého skla na
světě. Sklářské muzeum v Pasově
bylo založeno 1985 Georgen Höltlem.

Vše začalo autobusem Tatra
V roce 1945 bylo Georgu Höltlovi 17
let. Byl vlastníkem řidičského průkazu
a měl svůj český autobus značky Tatra
na dřevoplyn, se kterým provozoval
linku Tittling – Pasov. V roce 1949 byla

měnová reforma a se zavedením 
marky už bylo možné koupit i naftu. 

Hotel na kolečkách 
Od roku 1950 směli Němci jezdit do ci−
ziny, tak začal organizovat výlety do
Švýcarska a pak hned do Itálie. Mezi
prvními zákazníky bylo především

mnoho poutníků se zájmem
navštívit slavná evropská
svatá místa, například ve
Francii nebo Španělsku.
Autobus měl vzadu přívěs se
stany, ve kterých se přespá−
valo. Pak ale vyvstaly poža−
davky na zlepšení komfortu
cestování. Pan Georg Höltl
vymyslel přívěs s kabinami
na spaní, aby v něm mohli
všichni cestující přenocovat.
Takový hotel na kolečkách,
dnešní Rotel. Bylo to v roce
1959. Svůj nápad si pro jis−
totu nechal patentovat. První
jízda vylepšeného autobusu
vedla přes Turecko až do

Jeruzaléma. Pan Höltl si z výpravy při−
vezl vodu z řeky Jordánu a nechal s ní
pokřtít svého prostředního syna Petra.

S Rotelem po celém světě
V roce 1962 se uskutečnila cesta do
Indie, o dva roky později do Ruska, pak
do USA, napříč Saharou a od roku
1972 jsou na programu cesty po ce−
lém světě. Höltlovy autobusy dnes
potká te skutečně všude, také v Austrá −
lii. Celkem jich jezdí sedmdesát.  

Láska ke sklu
Už ze svých prvních cest do Orientu si
pan Georg Höltl přivážel různé sklo
a také keramické amfory. Tři 2000 let
staré římské koupil v roce 1959
u Mrtvého moře. Tenkrát ještě netušil,
že tím pokládá základní kámen své 
budoucí sbírce. Na začátku
70. let začal sbírat sklo čes−
ké. Ještě o něm sice nic ne−
věděl, ale tušil, že je tam za−
chycena dávná kultura té
nejvyšší úrovně, která se
nacházela přímo před jeho
dveřmi. To v něm probudilo
nebývalý zájem, a tak kupo−
val sklo z různých aukcí,
především to, které jednotli−
vé hutě vyráběly pro evrop−
ský trh. Jako ideální prostor
pro vystavení sbírky se jevil
právě zrekonstruovaný ho−
tel Wilder Mann. 

Astronaut Armstrong otevírá
muzeum
Dne 15. března roku 1985 přestřihl
americký astronaut Neil Armstrong

pásku nově vzniklého muzea. O něco
později se začali sjíždět odborníci, kteří
sklo pečlivě roztřídili podle epoch
a místa vzniku a vše do detailu popsali.
Byly to především dámy dr. Heydová
a dr. Brožová z Prahy a dr. Zelasko
z Polska. Svět začal pasovské muzeum
uznávat jako nejvýznamnější výzkum−
né centrum evropského skla.

Skleněná krása z Bavorska,
Šumavy a Krkonoš
Těžiště sbírky leží hlavně v době od 19.
století až po secesi. Je tu i pár mo −

derních věcí, ale jen okra−
jových. V muzeu se ve 
velké míře nacházejí expo−
náty ze sklářských hutí
Bavorského lesa, Šumavy
a Krkonoš jak z české, tak
i polské strany. Většina
z hutí už dnes neexistuje.
Velký prostor byl dán sklu
z Klášterského Mlýna po−
blíž Rejštejna a tamější
značce Lötz nebo sklárně
Wilhelm Kralik z Lenory.
Všech asi 30.000 kusů je
vystaveno v 600 vitrínách a

rozmístěno do tří podlaží. 
Náš průvodce, syn zakladatele, Peter
Höltl co nejsrdečněji zve všechny čes−
ké návštěvníky Pasova do sklářského
muzea, které je v hotelu Wilder Mann. 

Romana Merglová

Nejkrásnější dům skla na světě

Sklářským muzeem nás provedl syn
zakladatele Petr Höltl.

Höltlovy autobusy dnes potkáte po
celém světě. Celkem jich jezdí 70.

Hotel Wilder Mann je hned vedle pasovské
radnice.

Největší světová sbírka
českého skla je v Pasově
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Úzkou silnici z Nové Pece k rakous−
ké hranici začne Jihočeský kraj le−
tos rozšiřovat. Do pěti let plánuje
za 500 milionů korun vylepšit ce−
lou 12kilometrovou cestu u Lipna.
Je to jediný úsek na jihu, který
je osazený značkou předepisující
řidi čům používat na autě zimní 
pneumatiky.

Když se po asfaltce široké jako
běžná cyklostezka na pravém břehu
Lipna u státní hranice s Rakouskem
proháněla jen Pohraniční stráž v ga−
zíku, silnice jí bohatě stačila. Mo −
men tálně je ale provoz tisíckrát větší
a silnice spíš připomíná cyklostezku.

„Celou úzkou silnici z Nové Pece
až na státní hranici bychom chtěli

zrekonstruovat do pěti let. Už letos
na podzim chystáme opravu prvního
pětikilometrového úseku mezi
Novou Pecí a Bliž ší Lhotou i opravu
mostu na hraničním přechodu Zadní
Zvonková – Schöneben,“ uvedl vice−
hejtman pro dopravu Jan Kubík.

Letos projde prvních pět kilometrů
rekonstrukcí a rozšířením. V dalších
letech pak dojde na zbytek trasy!
Náklady se vyšplhají na 500 milionů
korun. (pru)

Silnici opraví za půl miliardy
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v  roce 1966 až 1968, ozvěte se.
Připravujeme setkání bývalých vo−
jáků základní služby u vojenského
útvaru. Uskuteční se v  sobotu 
13. května 2017 ve 14:00 hodin
v Chotěšově u Plzně v  res tau raci
Pod Klášterem. Tel.: 739 690 532.

VÝZVA
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Tvrdím, že kamarádství mezi mu−
žem a ženou neexistuje, protože
vždy jde minimálně z jedné strany
o sexuální (fyzickou) přitažlivost, tu−
díž vždy jde jednomu z těch dvou
o dosažení konkrétního cíle. Moje
tvrzení by mohl dokazovat jeden po−
kus, který jsem provedl při skupi −
nové terapii Rodinné konstelace.
Pokus jsem opakoval třikrát s různý−
mi skupinami lidí v různých měs−
tech a vždy vyšel stejný výsledek.
Tím jsem si ověřil svoji teorii, že
vztahy do určité fáze ovlivnit může−
me, od určitého momentu ne. 

Aby se začali bavit dva lidé na 
ulici, musí se u nich sejít jeden spo−
lečný aspekt. Aby se sešli lidé ve
škole jako žáci, musí být společné
dva aspekty. Spolupracovníci už
musejí mít tři společné aspekty. Aby
se lidé stali kamarády, musejí se 
sejít čtyři společné aspekty. Až do
této fáze mohou všichni zúčastnění
vše ovlivňovat.

Aby se dva lidé stali milenci, musí
se přidat další – pátý společný
aspekt, jehož vznik může ovlivnit

pouze žena. Tím se stal z kamarád−
ského vztahu milenecký a bylo pří−
tomno pět aspektů, nutných pro
vznik mileneckého vztahu. Tím se
vysvětlilo, proč z bývalých milenců
již nemohou být kamarádi. Chybí to−
tiž jeden ze čtyř základních aspektů,
které tvoří kamarádský vztah.

Aby se dva lidé stali manželi, mu−
sí se sejít šest společných aspektů.
Aby vztah vydržel celý život, musí
se sejít sedm aspektů. Touto meto−
dou rodinných konstelací, kterou
provádím dva roky, jsem si potvrdil
teorii, že nemůžeme ovlivnit, zda
a kdy budeme mít trvalý vztah, ani
to, jak dlouho vydrží. Tím jsem mu−
sel dát za pravdu svému kamarádo−
vi astrologovi Štěpánu Alexovi, který
tvrdí, že osud nám život ovlivňuje na
šedesát procent. Náš „prostor“, co
s tím uděláme, je omezen na čtyři−
cet procent. Pokud to v jiných 
oblastech neplatí „tak natvrdo“ ve
vztazích se ukázalo, že ano. Nezna −
mená to, že naše kroky, které napří−
klad pro seznámení děláme, jsou
zbytečné. Pokud neuděláme ty
správné, například pro zbavení se
závislosti na partnerovi, nemůžeme
potkat jiného, třeba toho pravého.
Pokud nezvolíme tu správnou mož−
nost seznámení, tak dobu než jej
potkáme, jen prodloužíme. Špatnou
či dobrou volbou našeho konání jen
zkrátíme či prodloužíme určité ob−

dobí. Stejně tak jsem přesvědčen,
že je pouze na nás, zda budeme
spokojeni, šťastní, pohodoví atd.,
jak před vztahem, ve vztahu, tak po
ukončení vztahu. Přesvědčil jsem se
v praxi, že abychom se mohli se−
známit, musí být splněno několik
základních podmínek:

� Musíme mít vyřešen původní
vztah, jinak potkáme někoho,
kdo vztah také nemá vyřešený.

� Musíme být „dospělí“ a vědět,
co a proč chceme.

� Musíme být v psychické pohodě,
protože tu s námi bude chtít sdí−
let každý, smutek a problém ni−
kdo. Jedině tak jsme schopni
„vysílat a přijímat signál“, že se
chceme seznámit.

� Musíme mít reálné představy
o partnerovi.

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda připomíná:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

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

V dnešní realitě a složitosti všech
procesů a vztahů občas vzpo −
mínám na půvab někdejší  jedno−
duchosti, která už se sotva vrátí.
Jak radila dávná moudrost, že
„v jednoduchosti je síla“, což platilo
o vizáži a oblékání, ale jednoduchá
byla tehdy i komunikace v prosto−
ru. Patřím ke generaci, připravova−
né pro život bez potřeby záludností
a podvodů, kdy i za malé podvody
padaly tresty tak velké, že se pod−
vody nemohly nikomu vyplácet,
a nikdo to k pro fesnímu růstu v ži−
votě nepotře boval. Proto také nám
chyběla – dnes tolik potřebná –
podezíravost. I smlouvy se uzaví−
raly jednoduše, bez účasti davu
právníků a bez složitých byrokra−
tických obřadů. Co bylo psáno, by−
lo dáno, každé slovo bylo nezpo−
chybnitelné a platné. Něco takové−
ho, jako jsou dnes smlouvy uzaví−
rané po telefonu prostřednictvím
monitoringu, kdy stačí do telefonu
říci jen „tak dobře“ a smlouva je
tím platně uzavřena, bylo tehdy na−
prosto nemyslitelné a vyloučené.

Patřím k lidem postiženým pau−
šální smlouvou s mobilním operá−
torem. Měla a má platnost dva ro−
ky, ale za celých osm let jsem se jí
nezbavila, díky osvědčeným telefo−
nickým fíglům, které na mně ope−
rátor uplatňuje vždy před jejím „vy−
pršením.“ V obráceném sledu však
telefonické spojení nefun guje. Zní
hudba, a návod na volbu čísel.
Chceš řešit toto – stiskni jednič−
ku… tamto – stiskni dvojku, tohle
– stiskni trojku…. Vydržela jsem
do devítky, doufajíc v ústní kontakt,
ale návod na volbu čísel pokračo−
val znovu od jedničky a pak ještě
jednou. Když jsem s otlačeným
uchem pochopila, že se mnou ni−
kdo mluvit nebude, použila jsem
internet a podle pokynů formuláře
na display počítače jsem tipovala
mezi čtverci, kruhy, obdélníky ten
správný. Do jednoho jsem speci −
fikovala problém a následně mi

display mobilu oznámil, že jsou ve−
lice potěšeni kontaktem, nicméně
zvolený obdélník se tímto problé−
mem ne zabývá a mám zvolit ob−
délník jiný. Zvolila jsem odchod
z bytu a po půlhodině jsem zvyšo−
vala hlas na pracovnici operátora
v jejich kanceláři, abych zjistila, že
můj problém je lapidární – byl od−
straněn jednoduchou manipulací
asi za minutu.

O málo lepší se ukázal být telefo−
nický kontakt s mým dodavatelem
internetu. Když na mě internet pro−
střednictvím displaye po čítače ná−
hle a znenadání udělal dlouhý nos
a nepřestal s tím, ani když jsem
postu povala podle návodu nosu 
k nápravě, vzala jsem si prášek pro−
ti depresi a zatelefonovala jsem.
Následně mě do zvuků ryčné hudby
navigoval hlas… „for English stisk−
něte jedničku“…. a dál už to bude
česky“ potěšil mě hlas a stal se

mým českým průvodcem tisknutím
čísel. Spojení jsem se dočkala za
předpokladu vyčkáni na své pořadí.
Za zvuků hudby mě hlas žádal,
abych ne zavěšovala, že jsem pat−
náctá v pořadí, a pak čtrnáctá, tři−
náctá a po dalších, asi deseti minu−
tách, do mého otlačeného ucha za−
znělo, že ten prevít modem má nej−
spíš infarkt, to se těmhle preví −
tům stává, a navštíví mě technik.
Technik přišel hned druhý den, pre−
víta kousek popostrčil  a  ten zas
v pohodě maká.

Vždycky jsem si naivně myslela,
že společenský pokrok vylepšuje
zaostávající společnost, a technic−
ký pokrok racionalizuje a zrychluje
původně složité pro cesy. Proto
jsem nepochopila a nechápu, proč
bylo třeba ztížit a časově prodloužit
původně tak jednoduchý proces,
jakým bylo tele fonování. Nechci
ani domyslet, kdyby takhle po −
dobně fungovala i záchranka, jestli
bych se do pracovala k devítce dřív,
než by mě zkosil infarkt. 

Dagmar Hermanová

Stiskněte jedničku

Kamarádství mezi mužem
a ženou neexistuje
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HLEDÁM  zedníka, obkla−
dače a malíře k rekons −
trukci rodinného domu,
tel.: 730630880. RR
70239 

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a při−
jme účtující  SERVÍRKU−
vhodné i pro absolventy
všech škol.  Nadprůměr −
né ohodnocení, pěkná
práce. Turnusy, část. NJ
výhodou,  ubytování po−
skytneme zdarma. Infor −
mace: 725835555. RR
70186

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a hledá
čistotnou  paní na mytí bí−
lého nádobí. 14. tis. čist.
/15 odpracovaných dnů,
turnusy. Zaučíme a ubyto−
vání poskytneme zdarma.
Vhodné i pro vitální dů−
chodkyně. Informace na
725835555. RR 70187

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

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. Dále koupím
betonové panely, větší
množství, případně pane−
lové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 170035

KOUPÍM tato křesla
a ten to typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:slavoj.pikovice
@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 70057

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Sta −
ré hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a ko −
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná −
bytek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960.  Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solid −
ní jednání. Tel 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 170005

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vzduchovku, po−
plašňák, celtu, me −
daile, vyznamenání
(vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské
učiliš tě, za budování
vlasti aj. ČSSR vy −
znamenání, kovový
model děla, tanku, au−
tomobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 170013 

NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čelo, basu, el. ky −
taru či saxofon nebo kla −
rinet, koupím i poškoze−
né a nekompletní. Tel.:
728473687. PM 170072

STARÉ fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Leica,
měchové aj.), náram−
kové a kapesní  hodin−
ky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíč−
ka, litinové formy na
bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 170014 

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat 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

KOUPÍM vše z pozů−
stalosti – nábytek,
chromové lustry
a lam pičky, sklo, por−
celán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zviřátek, svícny, obra−
zy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, staré housle, 
violu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 170015 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. 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 plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn.
500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
723622663PM 170028 

PRODÁM starožitný pří−
borník z 30. let min. stole−
tí od fy GERSTL, délka
2,40 m, šířka 70 cm, výš−
ka 170 cm, vyžaduje čás−
tečnou opravu dýh. Tel.:
603298166. RR 70271

PRONAJMU dobře zave−
denou kavárnu – cukrárnu
v Klatovech. Plně vybave−
ná, vlastní parkoviště,
venkovní i vnitřní dětský
kout, 2x terasa, pergola,
salonek. Výhledově k dis−
pozici byt v objektu.  Tel.:
602614480, modeboss@
seznam.cz. RR 70212

NABÍZÍM pronájem k re−
kreaci Šumava – Sušicko.
V patře RD – 2 pokoje,
spol. kuch. koupel. bal−
kon, cena 140 Kč za
os/den. Tel.: 376526153.
RR 70247

MLADÁ  rodina shání ke
kou pi dům či chalupu
vhodnou k úpravám, do
600 tisíc Kč, tel.:
722111740. RR 70237

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu do 300 tis.
Kč. Tel.: 606436736. RR
70238

PRODÁM oplocenou za−
hradu o velikosti 606 m2,
osázenou ovocnými stro−
my, situovanou do krásné
a klidné oblasti Sedmi −
hoří. Na zahradu je přive−
dena pitná voda a posta−
vena masivní bouda na
nářadí. Připojení elektric−
ké energie je možné vyře−
šit z elektrického zdroje
v blízkosti pozemku, který
je možné využít i jako sta−
vební parcelu. Případné
zájemce, prosím, volat po
20. hodině večer na cito−
vaný telefon 720366322.
Děkuji. RR 70246 

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 ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného šrotu. Tel.723622663.
PM 170033

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí (až
10.tis/ks) za staré po−
hlednice  do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu i přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 70185
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PRODÁM MOPED−SKUTR
značky MATRIX 50 YUKI,
rok výroby 2007, najeto
4300 km, platnost STK do
r. 2018 bez závad v dob−
rém stavu, 10 km od
Plzně. Cena dohodou tel.:
731590996.

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou převodovkou a kom−
pletní dveře  do kabiny
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly.
Prodám také díly na Avii
31 r. v. 1992, motor, dve−
ře, kardany, pětistup −
ňovou převodovkou, pěk−
né pneu včetně disků,
světla atd. Dále prodám
valníkovou sklápěcí korbu
LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113. PM 170029

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

PRODÁM AUDI A6, se−
dan, stříbrná metal., hava−
rovaná, případně i jen ná−
hradní díly. R. výr. 2001,
cena dohodou. Tel.:
736139113 PM 170032 

HODNÝ věrný Bavorák
604273327. 

KARTY NELŽOU, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet Lenormand,
roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milost−
ných vztazích, při finanč−
ních a zdravotních problé−
mech. Odrušení negací či
kletby. Osobně nebo píse−
mně – volejte, pište na tel.:
775901978. PM 170006

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

JAWA, ČZ, Stadion a ji−
né. Koupím staré moto−
cykly všech značek
v jakémkoliv stavu,
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti,
slušné jednání. Tel.:
607946866. 

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 1. 5. 2017
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