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ZLATÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL
Výkup zlata ve Zlaté Investiční
Bance se vyplatí
Podle MMF činilo v roce 2016 globál−
ní zadlužení 152 bilionu dolarů, což
představuje 225 % HDP celého svě−
ta. Za posledních 10 let tedy vzrostlo
o 25 %. Riziko zhroucení finančního

systému je tedy stále reálné. Proto se
stále více velkých hráčů na světo−
vých trzích uchyluje k investicím do
zlata. Poptávka po žlutém kovu tak
jeho cenu neustále zvyšuje.
Výkup drahých kovů je v součas−
né době nejrychlejší a nejjednodušší
způsob, jak své peníze znovu zhod−
notit. Aktuální cena se pohybuje oko−
lo 31 000,− Kč za unci. „Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno pro−
měnit na velmi zajímavé finanční
částky“, konstatuje manager Zlaté
Investiční Banky, který podle svých

slov za poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.
Paní Zemanová se rozhodla
navštívit Zlatou Investiční Banku
v Č. Budějovicích a informovat se
o výkupních ce−
nách. „Měla jsem
několik starých
šperků po rodi−
čích, ale rozhod−
ně jsem je ne−
chtěla prodat
pod cenou. Za−
ujala mě právě
Zlatá Investiční
Banka, která na−
bízí vysoké ceny
za výkup. A byla
jsem skutečně
mile překvapena, dostala jsem
11 tisíc korun, za které jsem si kou−
pila nějaké nové oblečení, dárky pro
děti, něco do domácnosti a ještě mi
zbylo“, pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. Ne−
váhejte a přijďte ke skutečným od−
borníkům. Vše bez průtahů a s pro−
fesionálním zjištěním ryzosti kovu.

Pobočka je pro Vás otevřena:

České Budějovice
Lannova třída 55/31
– naproti OD Prior

Otvírací doba:
Po – Pá: 08:30 – 12:00

13:00 – 17:00
Tel.: +420 374 449 072

www.zlatainvesticni.cz

Velký spor v ČSSD odstřelil
hejtmana Jiřího Zimolu

Ovrovské změny v posledních týd−
nech nastaly ve vedení Jihočeského
kraje. Údajná kauza s chatou na
Lipně a přeplácení bývalého šéfa
Jihočeských nemocnic Martina
Bláhy připravila o post hejtmana
Jiřího Zimolu, kterého nahradila je−
ho náměstkyně Ivana Stráská. Ale to
nebylo všechno!
Vedení ČSSD, jejíž je Zimola
členem, se původně postaralo i o to,
aby byl exhejtman vyškrtnut i z kan−
didátky pro parlamentní volby.
Proti tomu se členové strany na
jihu Čech vzbouřili a pohrozili, že
v tom případě se může stát, že
sociální demokracie v tomto kraji
do voleb vůbec nepůjde. Premiér
Bohuslav Sobotka trval na jeho
vyškrtnutí.

„Nefungovala dobře komunikace
mezi vedením Jihočeského kraje
a vedením sociální demokracie.
Problém byl spíše na straně Jiřího
Zimoly, který vlastně komunikaci
fakticky přerušil,“ uvedl šéf ČSSD.
Přitom podle Zimoly jde o jasnou
mstu za to, že jihočeská ČSSD ne−
podpořila Sobotku do čela strany
před březnovým sjezdem.
Už nyní je jasné, že Jiří Zimola i
další straníci jsou ze současného
vedení partaje znechucení. A za−
zněla už dokonce slova o “možném
založení nové strany”, což sám
exhejtman Jihočeského kraje ne−
popřel.
Nelze než čekat, jak se situace
vyvrbí dál, kdo nakonec kandidovat
bude a kdo ne….
(pru)

Teplárna
snížila emise
Českobudějovická teplárna i dí−
ky odsiřovacímu zařízení za
půl miliardy korun snížila loni
množství emisí. Podle předběž−
ných údajů klesl objem tuhých
znečišťujících látek meziročně
o 20,6 tuny na 11 tun, oxidu si−
řičitého o 1498,2 tuny na 288,6
tuny a oxidů dusíku o 33,5 tuny
na 467,4 tuny. Loňský rok byl
první, kdy fungovalo nové odsí−
ření uhelných kotlů. Jeho sou−
částí je zařízení snižující emise
dusíku.

Falešný límec
Zámek Jindřichův Hradec dnes
zpřístupní zelené pokoje v Ada−
mově stavení s obnovenou
renesanční výmalbou. Práce
v pěti místnostech stály
450 000 Kč. Zajímavostí v jídel−
ně je falzum límce, o němž se
traduje, že ho měl na sobě
Vilém Slavata při pražské defe−
nestraci roku 1618. Loni zámek
navštívilo 57 450 lidí, o tisíc
více než předloni.

Plovárny berou
útokem

Sympatický herec Jan Hofman
je rodilý Jihočech

Zcela jistě ho znáte z televizních se−
riálů, inscenací filmů a někteří mož−
ná i z divadelních prken. Kdo ale tu−
šil, že dnes 31letý Jan Hofman je
rodilý Jihočech. Jeho rodina je
z Mahouše.
Herec, kterého mimo jiné prosla−
vil i seriál Ach ty vraždy s Jiřinou
Bohdalovou v hlavní ro−
li, je absolvent Pražské
konzervatoře. Působí
také ve skupině histo−
rického tance Campa−
nello a hraje ve hře Café
Chyba.
Jeho bratrem je foto−
graf Pavel Hofman, kte−
rý také působí v Praze.
Už jako hodně mladý
společně se spolužač−
kou získal cenu od
Nadace Život umělce
Cenu Zuzany Navarové.

Honza hrál v pražském
Švandově divadle v inscenaci
Peníze od Hitlera, dále pak ve
hře Casanova v lázních či
KAI/ABE 2011. Mohli jste jej
vidět v Divadle Na Prádle,
Městských divadlech praž−
ských, Divadle na Vinohra−
dech, Divadle na Jezerce
i Národním di−
vadle, a kromě jiného
si zahrál v seriálech,
jako byl Bazén, Kri−
minálka Anděl, Ulice,
Velmi křehké vztahy
a dalších...
Rozhodně toho
hodně má před se−

bou. Všechny nabídky bere jako
výzvy a z každé si něco vezme...
„Na jih Čech se vracím, jak jen
mám čas. Toho moc není, ale roz−
hodně se v tomto kraji cítím do−
ma…,” svěřil se Jan Hofman.
Sympatický, tmavovlasý herec je
dalším z řady známých lidí, kteří
vzešli z jižních Čech a zcela jistě

Hofman Jan a Cilek Václav
Ach ty Vraždy

Jiřina Bohdalová a Jan Hofman

dělají čest svému kraji.
A možná, že si Hofmana
už všiml i Zdeněk Troška,
který by jej mohl klidně
obsadit do svého dalšího
filmu. Uvidíme… Ale prav−
dou je, že ve své domovi−
ně toho Honza ještě příliš
nenatočil…
(pru)

Pokud se udělá hezké počasí,
o které nebyla v uplynulých týd−
nech nouze, pak Jihočeši berou
letní plovárny útokem. Například
za jediný den přišlo na česko−
budějovickou plovárnu přes
200 lidí, na píseckou zhruba
stejně. A to přitom v těchto
dnech nezačala ještě ani ofi−
ciální sezóna. Správci zařízení
i v jiných částech kraje doufají,
že léto bude na koupíní více než
příznivé.

Opraví kulturák
České Budějovice zvažují gene−
rální opravu kulturního domu
Slavie. Zatím si nechají udělat
studii ekonomické provedi−
telnosti projektu. Náklady na
rozsáhlou opravu by se podle
odhadů pohybovaly přibližně
v rozmezí 100 až 150 milionů
korun. Úpravy objektu v centru
města by mohly začít v příštím
roce. Radnice bude pro Slavii
hledat i širší možnosti využití.
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Eláni zrušili koncert
v Budějovicích i v Plzni

Jihočeští fanouškové skupiny Elán
se tolik těšili na velký koncert, až se
ho nakonec nedočkají. Už 30. červ−
na měla tato slavná formace vystou−
pit v Českých Budějovích, ale nebu−
de tomu tak. Kapela uvedla, že tři ze
čtyř českých koncertů v rámci tour
Živý nás nedostanů ruší!
„Promotér – společnost PČS – od−
stoupila od smlouvy, tudíž se koncer−
ty Mikulov, České Budějovice a Plzeň
ruší,“ uvedla kapela na webu.

Rozhled – Jižní Čechy 6/2017

Vstupné dostanou zpět ti, kteří si
koupili vstupenky na koncerty 17.
června (Mikulov), 30. června (České
Budějovice) a 15. září (Plzeň). Z čes−
kých zastávek tak prozatím zůstává
jen ta na zámku Loučeň, kdy by Elán
měl 6. července zahrát akusticky.
V srpnu se pak kapela představí
v roli headlinera na festivalu Vizovické
Trnkobraní. Co přesně je za sporem
mezi Elánem a promotérskou firmou,
není zatím přesně jasné!
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Slavnosti pomohly
Více než 101 tisíc korun přinesly
Centru sociální pomoci z Vodňan
a Domovu svatého Linharta z ne−
dalekých Chelčic místní rybářské
slavnosti. Jednou z atrakcí bylo
totiž Oranžové kolo Nadace ČEZ,
díky kterému návštěvníci pro−
měnili svou energii na peníze pro
handicapované a nemohoucí.
Ti se tak dočkají třeba poloho−
vacích křesel, nebo evakuačních
podložek.

Jediné pivo
V hospodách v majetku města
Strakonice se bude čepovat vý−
hradně pivo z tamního pivovaru.
Strakoničtí radní to považují za
podporu pivovaru, který město
vlastní. Antimonopolní úřad ale
nevyloučil, že se může jednat
o porušení zákona o ochraně
hospodářské soutěže. Zákon uvá−
dí, že orgány veřejné správy ne−
smějí svým jednáním zvýhodňo−
vat určité soutěžitele.

Krumlov přivítal prezidenta
Prezidentskou návštěvu zažil Český
Krumlov. Nejednalo se ale o naši hla−
vu státu, nýbrž o singapurského pre−
zidenta Tony Yamu. Ten byl na státní
návštěvě v České republice a na jihu
Čech ho zajímaly památky i průmysl.
Singapurský prezident přijel do
Českého Krumlova s osmadvaceti−
člennou delegací. Před radnicí jej
přivítal starosta Dalibor Carda.
„Je to pro nás slavnostní okamžik
jako vždycky, když přijímáme vzácné
návštěvy. Tradičním místem k ná−
vštěvě prezidentů je náš zámek
a prohlídka těch nejkrásnějších pro−
stor na zámku, tedy maškarního sálu
a barokního divadla. Jsem rád, že
tam pro vzácnou návštěvnu připravili
i krátké vystoupení přímo na prknech
barokního divadla,“ řekl starosta.
Příjezdu singapurského prezidenta
přihlížela asi stovka turistů. Většina z
nich byli Asiaté.
„Já jsem přesvědčená, že tu má−
me turisty ze Singapuru, a doufám,
že i v singapurských médiích se do−
zvědí, že tu byl jejich pan prezident,

a budeme moci singapurské hosty
přivítat i v budoucnosti a ve větším
počtu,“ komentovala návštěvu
zastupitelka Jitka Zikmundová. Po
ukončení návštěvy Českého Krum−

lova odjel singapurský prezident
Tony Yama se svým doprovodem do
jihočeského Písku, kde sídlí singa−
purská společnost, která zaměstná−
vá přes 500 lidí.
(pru)

Z Normandie přes Ardeny až k nám
Kniha s úplnou historií osvobození
západní části Čech americkou armá−
dou v roce 1945 konečně vychází.
Vydání knihy jsme již oznámili před
Vánoci 2016, nakonec se termín
prodloužil až do prvních květnových
dnů 2017. Na důvod jsme se zeptali
jejího autora Bohuslava Balcara
(současně autora dlouhé řady před−
cházejících publikací, zabývajících
se hitlerovskou okupací a osvoboze−
ním jednotlivých
míst od Aše až po
Vimperk). Zde je
jeho odpověď:
„Termín vydání se
vlastně posunul
vícekrát. Důvod je
jediný – a od dob,
kdy v naší zemi
vyšly první publi−
kace o podílu US
Army na osvo−
bození Českoslo−
venska, t.j. v le−
tech 1945–1946
až do dnešní doby,
nepřinesla žádná
z nich úplnou a přehlednou historii
bojové činnosti amerických jednotek
na českém území. K posbírání infor−
mací k takovému komplexnímu pře−
hledu bylo nutné bádat v mnoha
4

zdrojích, jejichž objev a získání pří−
stupu k nim zabraly mnoho času.
Když už se vícekrát zdálo, že je vše
„pod střechou“, objevily se indicie
k dalším zdrojům informací, a bylo
by bývalo velkým prohřeškem proti
zásadám psaní literatury faktu je
opominout. Zdržení se ale vyplatilo,
publikaci se podařilo skutečně „na−
bít“ informacemi. Čtenáři budou mít
už brzy příležitost posoudit široký zá−
běr jejího obsahu.“
V době od 18.
dubna – 8. května
1945 pomáhalo
12 jednotek US
Army osvobozovat
českou zemi od
hitlerovské okupa−
ce. Toto osvobo−
zení se uskutečnilo
v širokém rámci
daném událostmi
na celém evrop−
ském válčišti. Před
válkou i během ní
se různými cesta−
mi vyvíjely politic−
ké vztahy uvnitř Československa,
i na mezinárodní úrovni. Všech těch−
to aspektů, na jejichž pozadí došlo
ke vstupu US Army na české území,
si všímá autor knihy v jejím úvodu.

„Její hlavní část je věnována histo−
rii a bojové cestě všech oněch
12 osvoboditelských jednotek US
Army, které jako první vstoupily na
české území. Přináší zcela unikátní,
podrobný a kompletní chronolo −
gický přehled jejich bojových akcí

ců v bitvě o Evropu, není tedy žád−
nou nekritickou glorifikací US Army,
nýbrž pokusem o seriozní zhodnoce−
ní. Nastoluje otázku, zda mohly státy
Osy 2. světovou válku vyhrát, a také
si všímá paralel tehdejšího politicko−
vojenského vývoje s dnešním.

Autor knihy Ing. Bohuslav Balcar
Vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu
na VŠE Praha. Člen Jednoty tlumočníků a pře−
kladatelů ČR. Zabývá se historií 2. sv. války.
Autor a publicista, lektor: literatura faktu,
beletrie, slovníková literatura, novinové statě.
Znalost jazyků mu poskytuje možnost vy−
hledávat informace pro spisovatelskou práci
z široké palety zdrojů. Založil a vede nakla−
datelství Resonance. Bývalý člen čs. maratón−
ského reprezentačního týmu. Mistr ČR na tratích 10 km a půlmaratónu
ve svých věkových kategoriích.
v česko−německém pohraničí den
po dni od 18. dubna do 9. května
1945, bezprostředně spojených
s osvobozením západní části Čech.
Připojen je přehled dislokace po−
zemních ozbrojených sil na západní
frontě proti sobě v závěru války sto−
jících znepřátelených stran a také
organizační struktura US Army.“
Závěr knihy nejprve přináší kritický
pohled na postup západních Spojen−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Druhá závěrečná část, nazvaná pří−
značně „Válka je svinstvo“, je obža−
lobou všech válek a současně osla−
vou těch, kteří si ve válečné vřavě
zachovali smysl pro humanismus
a lidskou solidaritu.
Textovou část doplňují výstižně foto−
grafie, dokumentující popisované
události. Kniha je tak zcela ojedině−
lým komplexním náčrtem osvobo−
zení, které přišlo od západu.
Rozhled – Jižní Čechy 6/2017
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Zachraňují srnčí
mláďata před smrtí!
Naprosto unikátním způsobem
zachraňují malá srnčata před
zkázou v trávě před sekačkami
v sousedním Bavorsku. Používají
k tomu drony, které jsou vybave−
né termokamerami.
Myslivci tímto způsobem za−
chránili před smrtí v minulých
týdnech už na 80 srnčat. Ráno tě−
la mláďat vyzařují teplotu asi 25
stupňů a jsou tedy pro termoka−
mery na dronech vidět nejlépe.

„Zabalujeme je do trávy a pak
ručně odnášíme z pole. Oni v prv−
ních čtyřech týdnech života ne−
mají útěkový instinkt, a proto se
nenechají hlučnými sekačkami
z vysoké trávy odehnat. Často
pak nacházejí pod sekačkami
a většími žnoucími stroji zbytečně
smrt,” řekl jeden z myslivců
z Bavorska.
Ročně tak desítky mláďat na−
jdou v trávě zbytečně smrt.
Myslivci se nyní snaží nejenom
o osvětu, ale i o konkrétní kroky,
jak jich co nejvíce zachránit. Také
členové vládních organizací už
ocenili tuto aktivitu.
(pru)

Rychlé řešení
Rychlá a efektivní je operace, po−
mocí níž dokáží písečtí lékaři
vyřešit inkontinenci žen. Tento
symptom postihuje až 40 procent
ženské populace nejčastěji ve vě−
ku padesáti let. Lékaři písecké ne−
mocnice přitom dokáží inkonti−
nenci, neboli unikání moči, doži−
votně vyřešit a odstranit nepří−
jemný společenský problém

Po Vltavě na Orlík
Větší část projektu Splavnění Vlta−
vy byla dokončena. Výletní i malé
sportovní lodě mohou plout z Čes−
kých Budějovic až na Orlík. Stalo
se tak díky dokončení splavnosti
Hněvkovické přehrady. Někteří sta−
rostové a autoři projektu si také
slibují vyšší návštěvost turistů
a zatraktivnění jednotlivých lokalit.
6

Připravte se: Budějovice rozšíří zpoplatněné
parkování! Radní ale vymysleli nesmysl!
Obyvatelé i návštěvníci Českých
Budějovic se musejí připravit na to,
že ve městě se rozšíří zóny placené−
ho parkování. Jde hlavně o Pražské
předměstí. Automaty na parkování
zde budou od září.
Podle nově schváleného ceníku
tady za parkování zaplatí každý.
Ovšem zvýhodněni budou ti, kdo
v oblasti mají trvalé bydliště anebo
zde podnikají. Všem ostatním, kteří
zaplatí mincemi či kartou v automatu,
nebo mobilem přes virtuální parkova−
cí hodiny, se tady odstavení auta třeba
na celý den pořádně prodraží.
Pro ně budou určena takzvaná zá−
chytná parkoviště. Ta mají být rovněž
zpoplatněna, ale spíše symbolicky.
Nová linka MHD navíc řidičům umož−
ní, aby z auta přesedli do autobusu,
který je doveze k cíli cesty. V záchyt−
ná parkoviště se mají proměnit sou−
časné parkovací plochy u Dynama
nebo sportovní haly, nové vznikne
v Jírovcově ulici.
Přitom obyvatelé krajské metropo−
le kritizují radnici za to, že vymyslela
totální nesmysl. Protože zmíněné
plochy jsou v centru či na kraji cent−
ra města. „Tohle může vymyslet je−
dině idiot z radnice. Proboha, kde to
viděli, že odstavné, záchytné parko−
viště bude ještě blíže centru než zpo−
platněná zóna. To snad má být na
okraji, jako jsou třeba v Rakousku
nebo Německu takzvané P+R par−
koviště,” rozčílil se Stanislav Michna.
Dalším problémem je, že přípravy
na odstavné plochy váznou. „Napří−
klad v Jírovcově se zdržely práce kvůli
chybějícímu regulačnímu plánu, zpož−
dění mají i některá výběrová řízení.
Zatím počítáme s tím, že do konce
prázdnin vše stihneme. Je ale možné,
že termín otevření záchytných parko−
višť ještě posuneme,“ zmínil náměs−
tek primátora František Konečný.
Předznamenal, že po spuštění zón
placeného stání bude nejméně čtvrt
roku trvat zkušební provoz. Pak se

Přehled kde a kolik řidiči za parkování zaplatí

uvidí, jak se osvědčily. „Jsem za−
stáncem toho, aby se zóny co
nejrychleji rozšířily i do zbývající
části Pražského předměstí,“ dodal
František Konečný.
„Pan Konečný i jeho company
z radnice jsou “mimoni”. Totální hlu−
páci! Na jednu stranu chtějí “vytlačit
auta” z centra a nejbližších ulic, na
druhou povolí dostavbu OC Igy, což
bude neskutečný obr a moloch a té−
měř všichni do něj pojedou autem.

Tím zhoustne doprava o sto pro−
cent,” dodává paní Zdenda, bydlící
v domě naproti zmiňovanému budo−
vanému centru.
Problém s hustotou dopravy
v Českých Budějovicích je také
stále i kvůli chybějícímu obchvatu
a síti dálnice D3 a rychlostní silnice,
které by odvedly většinu tranzitu
z města. To se snad v následujících
letech změní, až se dokončí tyto
stavby.
(pru)

Nabijte se, prosím
Nabít si mobil, tablet nebo notebook
a přitom se připojit k internetu mohou
nyní obyvatelé i návštěvníci Písku.
Tuto novinku pro ně přichystala rad−
nice. Bezplatné připojení s názvem
FREE_PISEK_HOTSPOT je dostupné
na nádvoří Sladovny a Prácheňského
muzea, a to denně od 7 do 22 hodin.
Na pravé straně nádvoří muzea
vedle první lavičky je nově také nabí−
jecí sloupek, druhý je před Sladov−
nou. Umožňují připojit vlastní USB

kabel nebo nabíječku na 230 V.
„My se snažíme zlepšit servis
pro místní i turisty. Pomocí
internetu si mohou vyhledat
veškeré kulturní akce i kontak−
ty na ubytovací a stravovací
zařízení. Díky sloupkům si za−
se mohou nabít svá elektronická za−
řízení,“ řekla starostka Písku Eva
Vanžurová.
Pořízení sloupků stálo zhruba 100
tisíc korun. Radnice zvažuje v bu−
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doucnu i rozšíření možnosti nabíjení
pro místní i turisty. Podobnou službu
nyní zvažují zavést také jiná jiho−
česká města, která by se v mnohém
měla od Písku inspirovat.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 6/2017

Žabí kyvadlo, lochneska nebo žabí dráha

Ve velkolepém zábavním parku
Bayern Park v Dolním Bavorsku,
poblíž města Dingolfing vzdáleném
100 km od Železné Rudy a necelých
130 km od Strážného, byla již
odstar tována nová sezóna. V tomto
rodinném zábavním parku čeká na
návštěvníky více než 80 atrakcí pro
malé i velké. I v roce 2017 jsou pro
návštěvníky připraveny skvělé ak−
ce a show, jako je Velký den
s GLOBUSem v Bayern Parku (25.
června 2017) nebo 15. Sci−fi a fan−
tasy setkání hvězdných bojovníků,
které se uskuteční 12. srpna 2017.
Novinkou letošního roku je Mini−
mondo – hřiště pro nejmenší ná−
vštěvníky a pískoviště Sahara.
Bayern−Park je prostě spousta do−
brodružství a vzrušení pro celou ro−
dinu – velkým klukům nabízí rychlou
jízdu na horské dráze a správným
holkám třeba dobrodružný sjezd na
divoké řece. Na každé naší atrakci
naleznete informaci o tom, pro který
věk je vhodná. Pro návštěvníky
z České republiky jsou samozřejmě
k dispozici prospekty v českém jazy−
ce, v nichž najdete kromě základních
Rozhled – Jižní Čechy 6/2017

– i to je Bayern Park!

kontaktních informací i podrobný
plán celého areálu s možností občer−
stvení v parku a přehled akcí připra−
vených na aktuální sezónu.
Personál zábavního parku ochotně
zodpoví všechny vaše dotazy a také

vám i vašim dětem pomůže při na−
stupování do různých atrakcí. Pokud
budete chtít, mohou být atrakce
spuštěny i v pomalejším tempu – to
aby vám nebylo zbytečně špatně.
A ten, kdo má raději klídek a poho−
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du, určitě se vydá s rodiči či prarodi−
či na projížďku kolesovým parníkem
po zdejším pěkném jezeře. Je čas si
odpočinout a něco pojíst. Všude po
celém areálu parku naleznete lavič−
ky, kde se můžete pohodlně usadit
a pozorovat veselý „cvrkot“ kolem
sebe. Příjemně se sedí také v jedné
ze tří tamních restaurací.
Twinbobová dráha, rafting na divo−
ké vodě, tanec motýlů, lesní dobro−
družné hřiště, olympiáda zvířat, hou−
pací loď, vibrující houby, jízda na oslí−
kovi nebo na pneumatice, to je jenom
malý výčet toho, co každého náv−
štěvníka čeká v nádherném zábavním
Bavorském parku u Reisbachu.
Chcete se do tohoto zábavního
parku vydat s Plzeňským rozhledem?
Na dvě vylosované rodiny, pro kaž−
dou jsou 4 volné vstupenky, čeká ten−
to dárek u nás v redakci. Musí však
správně odpovědět na tuto otázku –
jak dlouhá je twinbobová dráha?
Své odpovědi posílejte na adresu:
sekretariat@plzenskyrozhled.cz
do 15. června 2017. Nezapomeňte
na svůj kontakt, abychom vás
mohli informovat o případné výhře.
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Někdy se nahlas smějete a jindy
vám tečou do klávesnice slzy
Jeden z největších a nejznámějších
zpravodajských portálů na českém
internetu iDNES.cz spravuje také
jeden z nejnavštěvovanějších čes−
kých blogů – Blog.iDnes.cz. Pod
ním jsou registrovány stovky, mož−
ná tisíce bloggerů. Naše spolupra−
covnice Sylva Heidlerová tam aktu−
álně zvítězila v soutěži o objev roku
a z prestižního klání si odnesla ce−
nu Nováčka roku 2016.
Co jste pro výhru musela udělat?
Na to je jednoduchá odpověď – na−
psat 40 článků, blogů.
Co si pod tak jednoduchou odpově−
dí můžeme představit?
Spoustu času a zábavy. Mě to zkrát−
ka těší, psaní vnímám jako rozptý−
lení, vytržení. A protože tedy jdete

s kůží na ostře sledovaný trh, je
to adrenalin.
Témata?
Život. Přiznávám však, že jsou vzhle−
dem k tomu veřejnému prostoru
omezená. Na iDnes nelze psát ano−
nymně, píšete pod svým jménem
i fotografií, při registraci přikládáte
občanku. Na začátku jsem psala
o rodině, manželovi. Poděkování od
nich rozhodně nesklízím. O politice?
Zarputilí jinostraníci vám to pak
v diskuzích sakra spočítají. O práci?
Koho to baví. O přátelích? Asi by ne−
byli rádi. Psát o sobě? Tak jsem na−
psala alespoň tchyni – do nebe. To
byl ale mimochodem jeden z nej−
úspěšnějších blogů.
Očekávala jste přední umístění?

Sylva Heidlerová přebírá cenu Nováček roku 2016.

Ale vůbec ne. Už nominace byla bom− Vůbec, vážně vůbec se mi nechtělo.
ba. Zatímco se velcí bloggeři radovali Ale zase když jste první a nepřije−
a prohýbali pod návalem gratulací, já dete, působí to opovrženíhodně. Tak
se lekla. Opatrně jsem se rozhlédla jsem jela. A byl to parádní večer.
kolem a koukla znovu. No ne, ať neže− Ukázalo se, že kdo pěkně píše, je
ru! Přeskočila jsem
i fajnovej člo−
kolegy s trvale maxi−
věk. A že virtu−
málním hodnocením,
ální podobenky
tzv. karmou. Nemám
jsou z masa
facebook a ani neko−
a kostí.
mentuji vysokou politi−
Kdo měl z vaší
ku. Ale když jsem vy−
ceny největší
hrála, tak asi fakt píšu
radost a jaká
něco, co lidé čtou.
vlastně byla?
Jak to vůbec přijde,
Babi, moje ma−
jaký impulz přiměje
mina. Hned při−
někoho, jako jste vy,
nesla a naká−
založit si blog?
zala bouchnout
Sylva Heidlerová
To jsem ráda, že se
šampaňské.
ptáte. Holky budou mít radost. Zbytek rodiny opatrně vyčkával, jestli
Myslím moje spolužačky, se kterými se někde nestala chyba. Ale když
se pravidelně setkáváme. Ony jsou jsem z Prahy přivezla kus vítězného
ten impulz! Baví je mé historky. Erika dortu, byli spokojení. Cena? Ikona
kvůli mně nastudovala spoustu webů z křišťálového skla, symbol. A knihy.
a nakonec doporučila iDNES. A rodi− Který z vašich dosavadních blogů
na, jasně. Manžel kvůli jednomu kli− měl nejlepší ocenění?
ku pokaždé startuje deset let starý Kupodivu, ten nejkontroverznější.
notebook v kůlně. Ale je to jako za O bezdomovci. Četlo ho dvanáct
babi, která nemá internet. Prostě a půl tisíce lidí, kteří mu naklikali
mám maličký fanklub, který pokaždé téměř nejvyšší možnou hodnotu.
zabojuje. A jak je vidět, ono to stačí.
Můžete prozradit, jak se píše
Bloguje na iDNES někdo, koho úspěšný blog?
znáte?
Mohu. U kritiky musíte být v takovém
Myslím, že tam nikdo z Klatovska ani ajfru, že vaše staccato je slyšet širo−
Domažlicka momentálně aktivní ne− ko daleko. U vtipného blogu se tetelí−
ní. Svého času výborně blogovala te smíchy, u jímavého vám musí téct
Eva Černá z Kouta na Šumavě. do klávesnice slzy. Teprve pak jde
Povětšinou psala verše, ve slovenšti− o opravdový blog.
ně. Některé mě tak zasáhly, že je Budete psát dál?
umím zpaměti. Eva je také jedna Jasně. Jen s daleko větší zodpověd−
z těch, která mě čte a drží palce.
ností. Protože nejhorší jsou nesplně−
Pro cenu jste si jela osobně, byla ná očekávání.
jste na vyhlášení vítězů, jak pro− Takový už je úděl vítěze. Těšíme se
bíhalo?
na Vaše další články.
(re)

Do jižních Čech se stěhují čerti

To není apríl, ale skutečnost. Od prv−
ní třetiny června bude ve svém rod−
ném kraji Zdeněk Troška natáčet no−
vou pohádku Čertoviny a ta je plná
rohatých! Natáčení začalo na Vyso−
čině a ve východních Čechách, aby
se přesunulo do jižních Čech.
„Budeme v okolí Vlhlav, Netolic,
Holašovic. Opět v malebné krajině
jižních Čech a diváci se opět mohou
těšit na malebnou, (jiho)českou po−
hádku. Naši čeští čerti jsou takoví
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hodní troubové a v podstatě i pak
těm lidem, i když by to dělat neměli,
pomáhají,“ usmívá se Zdeněk Troš−
ka, který film točí s už osvědčeným
tandemem producentek Danou Volá−
kovou a Michaelou Flenerovou,
s kterými vyráběl i trologii Babo−
vřesky nebo Strašidla.
Do hlavních rolí obsadili Davida
Gránského, mladého herce Richarda
Müllera, Jakuba Prachaře, Sáru
Sandevu nebo Jaromíra Noska.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Základní škola, Střední odborná škola
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
773 971 313, 379 789 530 večer

Kontakty:

Nebyli jste úspěšní v 1. kole přijímacího řízení

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni...
V Plzeňské sportovní hale TJ Lokomotiva startuje 13. června již tradiční vý−
stava stanů a spacích pytlů. Kromě nich tu samozřejmě najdete i karimatky,
batohy, kempingový nábytek a další doplňky zpříjemňující pobyt v přírodě.
Ať už míříte do kempu, na vodu, do hor nebo třeba jen na festival, z téměř
stovky postavených stanů si pohodlně vyberete ten, který vám bude nejlépe
vyhovovat. Můžete se samozřejmě těšit na řadu novinek, různé akční a vý−
stavní slevy a už neodmyslitelný „outlet“ turistického oblečení a obuvi.

v druhém kole je přijetí na všechny obory
bez přijímacích zkoušek.

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

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně
vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch
Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika
Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch
Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

Pozor ! Novinka e− learingová forma výuky s omezenou
docházkou na konzultace. Tato forma studia šetří čas studentů.
Výstava potrvá do 23. června, a to denně od 11 do 19 hodin. V sobotu
24.6. pak na vás od 9 hodin čeká velký výprodej vystaveného zboží.
Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud potřebujete stan hned nebo se na výstavu nedostanete, nezoufejte.
Vystavovaný sortiment je možné zakoupit za výstavní ceny už teď v pro−
dejně LIMAN SPORT, Slovanská 31 v Plzni nebo na www.limansport.cz

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita
Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním
kole přijímacího řízení.

Dny otevřených dveří:

Chystají „chytré zastávky“
Obyvatelé Písku, kteří cestují MHD,
se mohou těšit na takzvané “chytré
zastávky”. Na informační tabuli ces−
tující uvidí, za jak dlouho přijede
jejich autobus, popřípadě jaké má
zpoždění a proč.
Systém bude umět nejen určit
čas, za který přijede autobus, ale
bude přenášet i informace z dispe−
činku. „Pokud bude například na tra−
se dopravní nehoda, můžeme o tom
cestující informovat,“ řekl Karel
Coufal z ČSAD Autobusy České
Budějovice, která v Písku městskou
hromadnou dopravu provozuje.
Obdobný systém zatím v Jiho −
českém kraji funguje pouze v Čes−
kých Budějovicích. „Zavedení v Pís−
Rozhled – Jižní Čechy 6/2017

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

ku by mělo být impulzem pro roz−
šíření i do jiných měst. Do budouc−
na máme v plá nu spustit tento
systém i na zastávkách linkových
autobusů,“ podotkl.
Chystré zastávky bude dobíjet
solární energie. V Písku zatím vy−
brali nejvytíženější zastávky MHD
a ty, kde cestující přestupují mezi
jednotlivými druhy veřejné dopravy.
Písek poskytl na zastávky dotaci
ve výši dvou milionů korun. Cel −
kové náklady by neměly překročit
tři miliony.
V Českých Budějovicích stál
systém chytrých zastávek 28 milio−
nů korun, s tím, že 18.5 milionu čini−
la dotace.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vážená společnosti Českých drah,
jménem autorky se omlouvám za komplikace při čtení blogu
Jedu si pro cenu bloggerů! Vlakem
do Prahy a zpět. Jízdenku kupuji elek−
tronicky, včas, vybírám ji pečlivě.
Mojí podmínkou je vystoupit na
Smíchově cestou tam a ve stanici
Plzeň – zastávka cestou zpět.
Po ránu jsem ospalá, a tak se těším, že
si zalezu do prázdného kupátka a zavr−
tám se pod kabát.
V Plzni nastoupí seriózní pár středního
věku. Cizinci. Zabydlují se, ohleduplně
šeptají. Vracejí se z vědecké konferen−
ce, zabývají se nějakým složitým fyzi−
kálním příkladem. Vtom zachroptí roz−
hlas: Vážení cestující, bla, bla, bla, vlak
odjede ze stanice s patnáctiminutovým
zpožděním. Vystrčím oko zpod kabátu,
abychom si vyměnili cizojazyčné po−
hledy plné pochopení. Vlak stojí, já
klimbám, oni počítají.
Vážení cestující, bla, bla, bla… s třice−
timinutovým zpožděním. Zpod kabátu
vystrčím i druhé oko, abych následně
otráveně protočila panenky. Spolu−
cestující gesto souhlasně oplácejí. Vlak
stojí, já stále klimbám a občas kouknu
na hodinky. Oni stále počítají a občas
odcházejí na toaletu.
Vážení cestující, bla, bla, bla… s pade−
sátiminutovým zpožděním. Vyklubu se
zpod kabátu a zadělávám na poplach.
Hlavně aby to vůbec vyjelo. Neměli

bychom přestoupit na jiný spoj? V du−
chu hesla „důvěřuj, ale prověřuj“ se
dotazuji průvodčího. Ten tu ve slušivé
uniformě prochází pravidelně, zdánlivě
plný účasti.
„Ve směru jízdy už pokračovat nebu−
deme. Pojedeme jinudy asi se sedm−
desátiminutovým zpožděním.“ Aha!
Společné neštěstí kupé sdružilo, hlavu
už nestrkám pod kabát, ale ostentativ−
ně s ní kroutím. Praskot, šum a chrapot
– vážení cestující se mají vrátit do sou−
pravy, bude se posunovat. Přemýšlím,
jak to sdělit těm, co se od soupravy
právě vzdálili. Nu což, patří jim to.
Zpoždění dávkované po nezaručených
15 minutách využije k opuštění vlaku
jen nezodpovědný jedinec. Cizinka ne−
směle vysloví naději, možná v Praze
stihnou navazující spoj? Jednohlasně
opáčíme, že to, že se posunuje, ještě
neznamená, že se jede! Lokomotiva
však nabírá rytmus i rychlost a všichni
propadáme euforii.
Zastavujeme v polích. No nekoukejte,
připadám si v koncích stejně jako vy.
Na mezi asi nevystoupíme. Díky bohu,
mašinka se rozjela. Nevěřícně hledím
na spolutrpitele. Soustrastně kývají.
Ano, ano, couváme zpět na hlavní
nádraží. Posléze – jupííí, jedeme!
Oklikou, se zpožděním, ale jedeme.

Teď to přijde! Známý průvodčí zahajuje
kontrolu u přeshraniční pasažérky.
„Vaše jízdenka je neplatná.“ Ta zrudne
a argumentuje, že jde o řádně zakoupe−
nou zpáteční cestu. Marně. Dostane se
jí poučení, že jízdu zpět je možné využít
jen dva dny, poté propadá. Což nastalo
před osmi hodinami. Partner to chápe,
pídí se toliko po logice striktního naří−
zení. Prý opatření proti podvodníkům.
Odvětím, že o zneužití tu zcela jistě ne−
jde, paní se přece prokazatelně nemo−
hla vracet včera, když se vrací dnes.
Odpověď železničáře je rázná a ne−
kompromisní: Taková jsou pravidla
a podmínky Českých drah. Basta fidli.
Nesmlouváme, jen zíráme, jak žena
předává stokoruny výměnou za novou
jízdenku i s manipulačním příplatkem,
samozřejmě.
Nedá mi to: „Dobrá. To bychom měli.
Vyvstal druhý problém. Vlak zpravidla
jezdí včas. Náš mezinárodní rychlík ale
momentálně vykazuje 80 minut zpož−
dění. Jak nás odškodníte?“ Neod−
škodní, kdepak. Na vině jsou koleje,
a ty patří jiné společnosti, oni jen pře−
pravují. Čili za dvojnásobné jízdné
s příplatkem si člověk zaslouží přepra−
vu s dvouhodinovým zpožděním.
A do toho: Vážení cestující, ve stanici
Smíchov vlak nezastavuje. Takže ani já

nedostanu to, co jsem si zaplatila. Na
Smíchově nevystoupím. Aby bylo zce−
la jasno! Nevystoupila jsem ani při zpá−
teční cestě v Plzni – zastávce, poně−
vadž z důvodu stavebních prací bylo
potřeba měnit vlak. A tak všichni vážení
cestující hajdy ven. To, že maminku se
třemi dětmi a dvěma kufry v Praze na−
kládala celá rodina, aby ji v cíli zase pří−
buzní pomohli vystoupit, nikoho ne−
zajímá. Kočáry, kufry, mimina na záda
a šupem. Avízované přímé spojení se
nekoná. Panečku, to je ale jízdní neřád.
Bohužel odpovídá podmínkám přepra−
vy. S těmi můžete nesouhlasit, ale to je
asi tak všechno, co můžete dělat.
Vážení cestující, děkujeme vám, že jste
využili služeb Českých drah. Za vzniklé
komplikace se jménem společnosti
omlouváme. Děkujeme za pochopení.
Toť vše. Však my to chápeme, ale chá−
pete vy nás? Jízdné jsme zaplatili v pl−
né palbě, ačkoli kvalita cestování byla
mizerná. Jak hamižné, jak bezohledné,
byť přeuctivé!
Náš zákazník, náš pán. Náš cestující,
zbytečný krám.
Vážená společnosti ČD, a. s., jménem
autorky se omlouvám za komplikace
způsobené čtením tohoto blogu. Děkuji
za pochopení.
Sylva Heidlerová

Pozvání k našim sousedům do Bavorska

Od té doby se také mnohonásobně
zvýšila návštěvnost. Z dřívějších 8 000
návštěvníků je to dnes 100 000 ročně.
Co nás čeká ve věži?
Nahlédnete do zákulisí tradiční pi−
vovarské výroby sládka i uvidíte vý−
sledek spolupráce s rakouským
cem architektem Friedensrei−
Mimořádné místo, kde se tradiční bavorské pivo setkává s uměním a architekturou uměl
chem Hundertwasserem. Prohlídka
Pivovar Kuchlbauer se nachází ve bu piva používá výhradně suroviny střední pivovary v Bavorsku. Ty− pivního světa prozrazuje tajemství,
která se ukrývají v pi−
městě Abensberg v Dolním Bavorsku ze zdejšího regionu jako je chmel, pickou nevtíravou chuť piva mu
vovaru. Věž si může−
a je jedním z nejstarších pivovarů na voda a další. Velikostí se řadí mezi dává zdejší chmel.
te prohlédnout s prů−
světě, který má právo va−
Jak spolu souvisí pivo
vodcem nebo na vlast−
řit pivo. Specializuje se
a umění?
ní pěst. To ovšem ne−
na vaření šesti různých
Nynější majitel pivovaru
ní všechno. Majitel
druhů pšeničného svrch−
chtěl návštěvníkům zpro−
pivovaru chtěl něja−
ně kvašeného piva a je
středkovat nevšední a ojedi−
kým způsobem po−
místem, kde se pivní kul−
nělý zážitek při prohlídce
děkovat rakouskému
tura jedinečným způso−
pivovaru, tedy spojit vaření
umělci. V blízkosti pi−
bem spojuje s uměním.
piva s uměním. Pozval si
vovaru koupil objekt
Naše setkání s marke−
rakouského umělce Frie−
a zřídil v něm jeho mu−
tingovou ředitelkou pi−
densreicha Hundert wasse−
zeum. V budově je tr−
vovaru, paní Theresou
ra, který navrhl symbol ce−
valá výstava a hosté
Schmid, zaujme nejen
lého pivovaru – věž „Kuchl−
získají pohled do
milovníky zlatého moku,
bauer Turm“. Tato jedineč−
mnohostranného živo−
ale i umění.
ná stavba byla v roce 2000
ta rakouského umělce.
Co více můžeme pro−
představena veřejnosti. Pů−
Objevíte zde velké po−
zradit o pivovaru Kuchl−
vodně měla být vysoká 70
klady. Doba prohlídky
bauer?
metrů, ale v Bavorsku platí,
muzea je zhruba
Je ro ryze rodinný pi−
že žádná věž nesmí pře−
hodinu a pivovaru
vovar, který začal vařit S marketingovou ředitelkou pivovaru Kuchlbauer ve městě Abensberg sahovat výšku věže
s ochutnávkou
pivo od roku 1300 a dnes v Dolním Bavorsku paní Theresou Schmid (vlevo) a koordinátorkou kostela. Věž pivovaru je
1,5 až 2 hodiny.
v jeho tradici pokračuje česko – bavorské spolupráce Simonou Finkovou jsme si povídali 30 metrů vysoká a je
Symbol celého pivovaru
(re)
už 9. generace. Na výro− v Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska v Plzni. dominantou pivovaru. – věž „Kuchlbauer Turm“.

Kuchlbauerův svět piva
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Kromě psů, ubytují i kočky

Táborský městský útulek nově kro−
mě psů ubytuje i zaběhnuté či opuš−
těné kočky. V druhém největším ji−
hočeském městě se kočky množí
doslova geometrickou řadou a zá−
jem lidí poskytnout jim nový domov
je minimální.

„Jsou obrovským problémem,
skoro obden nám lidi volají, že pro
nás mají kočku. Teď jich máme v de−
pozitu patnáct, ale zájem je jen o ko−
ťata nebo o šlechtěnou kočku,
o obyčejného mourka minimální,“

říká milovnice zvířat Kateřina Zik−
mundová z táborské Ochrany zvířat.
Každou kočku je třeba vykastro−
vat, což je poměrně finančně ná−
kladné. Město se nově ale snaží si−
tuaci řešit. Radnice nyní v útulku po−
čítá s vytvořením 35 kotců včetně
šesti zateplených. Náklady
odhaduje na bezmála 2 mi−
liony korun. Je v nich ale
zahrnutý i výdaj na úpravu
karantény ve stávajících
prostorách pro kočky, od−
dělení neprůhlednou zdí od
části pro psy, úpravu vykli−
zeného pozemku a jeho
oplocení, agility pro psy.
Při 20 kočkách jsou pro−
vozní náklady zhruba 150 tisíc. „Na
krmení lze získat i sponzorské dary a
náklady na veterinární péči lze od−
hadnout zhruba na 50 až 60 tisíc ko−
run ročně,“ upřesnil tajemník tábor−
ské radnice Lubomír Šrámek.

Další mrtví, pozor na šílence
Už nejméně 15 obětí mají od začátku
roku nehody v Jihočeském kraji.
Motorkáři i řidiči aut umírají kvůli
často zbytečnému riskování. Ne−
dávno se například u Dolního Dvo−
řiště srazila dvě osobní auta BMW.
Oba řidiči zemřeli na následky zraně−
ní. Na vině byla riskantně rychlá jíz−
da. Následně zemřel na Strakonicku
u Škůdry motorkář. „Za drtivou vět−
šinou nehod s vážným či smrtelným
zraněním je nepřiměřená rychlost
a nesprávný způsob řízení, a také
nevěnování se řízení,” říká mluvčí
jihočeské policie Miroslav Doubek.
Policisté proto stále posilují kon−
troly na silnicích. Paradoxní ale je, že
pokud pak uspořádají dopravně bez−
pečnostní akci, mnohdy se případy
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vážných nehod zvyšují. Problémem
jihočeských nehod je to, že jsou
často tragické. Na jihu Čech chybí
dokončená dálniční síť a mnohé silni−
ce jsou pouze dvouprodoudé, a ne−
bezpečné části tras, kde pokud dojde
k nehodě, končí těžkým zraněním či
fatálně. Někteří motoristé totiž jezdí
jako šílenci, a to zcela záměrně.
„Znám takové, co říkají, že je to
adrenalin a že buď to vyjde, nebo ne.
Neuvědomují si ale, že ohrožují živo−
ty druhých. A pak jsou na silnících
lidé pod vlivem alkoholu nebo drog.
To je velké nebezpečí...,“ říká jeden
z dopravích odborníků a psychologů.
Jihočeští řidiči patří také v celo−
republikovém průměru k těm nej−
horším.
(pru)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Jak dlouho žít ve zdraví
pomocí přírodních produktů
Dlouhodobě se zabývám studiem pří−
čin nemocí. Moje doporučené alter−
nativní léčebné metody neodporují
vědecké praxi a podporují klasickou
léčbu. Jsou založené na spolupráci
s lékaři. Jedním z nich je například
MUDr. Marián Mudroch, který jako lé−
kař nepopírá uvedené metody alter−
nativní léčby a je i sám léčitelem.
Princip mých alternativních způsobů
spočívá v provedení akupresur, čímž se
vyrovná nerovnováha energií pravé
a levé strany těla a zajistí se tak prů−
chodnost pro energie a biologicky
účinné látky, odblokování páteře
a energetických drah zubů. Potom je
teprve organismus schopen přijímat
energie, vitamíny, minerály, byliny.
Z pohledu čínské medicíny i podle
MUDr. Mariána Mudrocha, je vyrovnání
energií v jednotlivých orgánech lidské−
ho těla velmi důležité.
Jsem přesvědčen, že v roce 1990
jsem přišel na to, jak vzniká nemoc.
Je to postupným či jednorázovým za−
blokováním organismu v důsledku
stresu, úrazu či jiné negativní události.
Organismus poté nedostatečné přijímá
vitamíny, minerály a energii. Současně
jsem zjistil, jak organismus odbloko−
vat, a to akupresurou. Dalším mým
objevem je, proč podléháme stresu
a co stres způsobuje.
Jako první postup pro zlepšení zdra−
votního stavu, případně pro vyléčení,
doporučuji odblokování akupresurami.
První akupresuru provádíme sami, a to
zápěstí na zápěstí (puls na puls) 20 mi−
nut (u nemocných až 25 minut) dva−
krát týdně. Tím budeme pravidelně eli−
minovat důsledky stresu a organismus
udržíme otevřený pro příjem energie,
vitamínů a minerálů.

Po první akupresuře lze odblokovat
s trvalejším efektem páteř, takže do−
poručuji jednu až tři masáže 3–7 dní po
sobě, potom pravidelně jednou za mě−
síc až šest měsíců, podle kondice
a potřeby. Pokud někdo cvičí a posilu−
je zejména zádové
svaly, udrží páteř
déle odblokovanou.
Kdo má naraženou
kostrč (téměř 50 %
lidí z dětství, např.
z úrazu, 50 % popu−
lace má blok na kr−
ční páteři rovněž po
úrazu, mnozí po po−
rodu), doporučuji
rovněž pravidelné
odblokování reflexní
masáží za tři až pět
měsíců. Po odblo−
kování páteře vždy
doporučuji provést
jednorázově první
akupresuru v délce 17 minut, potom
pokračovat za týden 20 minutami
a opakovat jednou týdně stále.
Z pohledu MUDr. Mariána Mudrocha
je problematika páteře velmi důle−
žitá, protože jakýkoliv orgán lidského
těla při minimální energetické dispro−
porci vytváří následně bloky i na páteři,
které nedovolí toku energie do určitých
orgánů, a tím se špatně zásobují vita−
míny a minerály. Takto oslabený orgán
je náchylnější k jakémukoliv onemoc−
nění. Zhruba polovina lidí má (mnohdy
už z dětství) naraženou kostrč, která
může způsobovat dokonce i neplod−
nost, později problémy s kyčelními
a kolenními klouby. Mnoho lidí má blok
na krční páteři (mezi 1. a 2. krčním
obratlem), který v pozdějším věku

může být příčinou nemocí mozku
(parkinson, alzheimer, roztroušená
skleróza, mozková obrna, nádory
a další). Dokonce jsem přesvědčen,
že v kombinaci např. s boreliózou, se
kterou se mnoho dětí narodí, protože
tuto infekci má mat−
ka, může dojít v kom−
binaci s blokem na
krční páteři i k au−
tismu.
Podle mých zkuše−
ností nejsme schop−
ni přijímat z běžné
stravy biologicky
účinné látky v množ−
ství, které náš orga−
nismus potřebuje.
Proto doporučuji pra−
videlné užívání vi−
tamínů a minerálů,
které podle mých
dlouhodobých zku−
šeností chybí většině
populace. V dnešní době není organis−
mus většiny lidí již od dvaceti let výše
schopen přijímat vše ze stravy. Např.
nedostatek jódu způsobuje problémy
zejména s činností žláz a zvyšuje hod−
noty cukru. Mnoho lidí i dětí nemá do−
statek fosforu, B3, B6, zinku, selenu,
což způsobuje problémy s kůží, očima,
psychikou. Nejčastěji se projevuje ne−
dostatek výše uvedených látek jako
ekzém a alergie, horší forma (když se
přidá infekce jako chlamydie, se kterou
se také většina dětí dnes rodí, protože
ji mají rodiče a přenáší se na plod
matkou), je lupenka.
Po čtyřicítce většina lidí není schop−
na ze stravy přijímat vápník, B3, B6,
C, rutin, fosfor, zinek, selen, koenzym
Q10 a další. Navíc většina populace má

NP Šumava uzavřela některé trasy

Národní park uzavřel několik turis−
tických tras na Šumavě. Důvodem
hnízdění sokolů stěhovavých. Tento
kriticky ohrožený druh hnízdí na ji−
hu Čech pouze na osmi lokalitách.
Jedna z nich se nachází v jižní čás−
ti Šumavy.
„Teď jsme tady zrovna našli zby−
tek potravy. Je to z nějakého ptáka,
což dokazuje, že tady sokoli žijí,
protože sokol loví výhradně letící
kořist,“ ukazuje Jaroslav Hruška
z Českého svazu ochránců přírody.
12

Podle určitých indicií a pozorování
je pozná, že hnízdo je zatím bez
snůšky. „Slyšeli jsme krkavce v dáli

a před chvilkou nad námi kroužila
káně a sokoli na to nereagují, což je
důkaz toho, že nehnízdí. Kdyby tady
měli mláďata, tak bychom viděli je−
jich temperamentní povahu, útočili
by na vetřelce a vyháněli ho z hníz−
diště,“ vysvětluje.
Na Šumavě je v současnosti cel−
kem osm hnízdících párů. Situace
ale nebyla vždycky taková. „V polo−
vině 20. století sokol vymizel z naše−
ho území a vlastně víceméně z celé
střední a západní Evropy vlivem pou−
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Nabízíme spolupráci
Pokud máte obchod v Plzni, nabízí−
me spolupráci v oblasti prodeje pří−
rodních produktů. V současné době
jich nabízíme téměř 100, jsou certifi−
kované pro celou EU. Výrobní pro−
ces splňuje přísné normy GMP –
praxe dobré výroby, pěstování rostlin
dodržuje zásadu GAP – praxe dobré−
ho zemědělství.
Provize z prodeje sítě od 3–21%,
provize z prodeje 20% ihned.
Nabízíme pomoc a podporu:
www.stanleybradley.eu
www.jakzitdlouho.cz
Kontakt: tel.: +420 724 719 732
e−mail: info@stanleybradley.eu
nějaké infekce, např. chlamydie 80 %,
borelióza 50 %, toxoplazmóza 40 %,
helicobakter a další. Pokud zvířata mají
boreliózu, může být infekce i v mléč−
ných produktech. Proto nedoporučuji
nepasterizované mléko. Boreliózu pře−
náší i komár. Infekce oslabují imunitní
systém. Například neléčená Borelióza
může způsobit obrovské problémy,
ty nejmenší je bolest kloubů, ale znám
lidi, kteří skončili i na vozíku
Na začátek celého léčebného procesu
je dobré se zbavit infekcí. Doporučuji
užívat přírodní produkty Oregano
a česnek, který pomáhá udržovat nor−
mální hladinu cholesterolu a krevních
tuků. Dal jsem dohromady tabulku
všech vitamínů a minerálů, které lidem
nejčastěji chybí.
Pokud se nemoc vracejí, zůstaly v těle
příčiny nemoci i po případném vylé−
čení. Jsou to viry, infekce, organismus
bez energie a biologicky účinných
látek, stres, nevhodné prostředí k živo−
tu. Pokud se chceme zbavit problému,
je třeba pojmenovat a odstranit pří−
činu. O praktickém návodu si povíme
v příštím vydání.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

žívání pesticidu DDT a přímého pro−
následování,“ říká Tomáš Lorenc,
zoolog Národního parku Šumava.
Systematický monitoring sokolí
populace na Šumavě začal v 90. le−
tech minulého století právě on. V do−
bě hnízdění sokolů jsou uzavřené ně−
které úseky turistických tras. „Je to
kvůli tomu, aby se povedlo hnízdění,
protože sokol patří mezi druhy, které
jsou velmi citlivé na vyrušování.
Turisté respektováním toho zákazu
přispějí k tomu, že ta populace dále
poroste a že nám tenhle druh nezmizí
z české krajiny,“ připomíná Tomáš
Lorenc.
(pru)
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Rožmberk se bude ženit
Sňatek Viléma z Rožmberka a Poly−
xeny z Pernštejna, od něhož uplyne
430 let, připomenou letos 16. až 18.
června Slavnosti pětilisté růže
v Českém Krumlově.
Vstupné zdraží o třetinu, lístek bu−
de stát 300 korun. Loňský 30. roč−
ník slavností měl rekordní návštěv−
nost 28.000 lidí, průměrně na ně
jezdí kolem 25.000 diváků.

kolik hostin a hodování. Na více mís−
tech budou historické trhy: na zá−
meckém nádvoří, v Široké ulici
a v areálu klášterů. Dobová hostina
se sedmi chody láká na klášterní dvůr,
další hostina do hotelu Růže, v Pivo−
varské zahradě bude místo rytířského
turnaje středověká hostina s krčmou.
Za hlavní tahák slavností označil
Vozábal kostýmované průvody, jichž

„Byl to významný sňatek, odehrál
se v Rožmberském paláci v Praze.
Dovolili jsme si básnickou licenci,
že potom svatebčané přijíždějí na
krumlovské sídlo Rožmberků a je
pro ně připravena lidová svatba,“
řekl ředitel divadla, které akci pořá−
dá, Martin Vozábal.
Jako připomínku sňatku přivezou
českokrumlovští voraři i pravou be−
nátskou dvanáctimetrovou gondolu,
která bude symbolem svatebního da−
ru. Program zaplní deset scén, vy−
stoupí 80 souborů, oproti loňsku více
zahraničních umělců. Akce zahrne ně−

město pořádá od loňského roku víc.
V pátek Krumlov zažije rychtářský
a ohňový, v sobotu historický a noč−
ní ohňový, v neděli závěrečný prů−
vod. Řada diváků míří i na ohňostroj
na jižních zámeckých terasách.
V programu slavností se tento sňa−
tek objevuje podruhé, poprvé to bylo
v roce 1992. „Vilémem byl tehdy
Jan Bartuška, po 25 letech ho hraje
znovu. A Petrem Vokem je opět
Zdeněk Krajíček, dokonce si vyléčil
nemocná záda, aby mohl jet na ko−
ni,“ řeka manažerka klášterů Kate−
řina Slavíková.
(pru)

Na věž se vrátí stokilová moucha
Stokilová socha mouchy se v půli
června vrátí po šesti letech na Černou
věž v Českých Budějovicích. Tříme−

trové dílo z laminátu vytvořil Michal
Trpák. Stejně jako v roce 2011 bude
moucha součástí výstavy soch
Umění ve městě, která začne 15.
června a potrvá do konce září.
Původně autor vytvořil tři mouchy.
Rozhled – Jižní Čechy 1-2/2017

Jedna skončila na střeše zubařské
ordinace naproti českobudějovické−
mu Malému jezu, druhá je na hotelu
v Praze. Třetí, která vévodila Černé
věži, se postupně objevila ještě v zá−
meckých zahradách v Kroměříži, na
holešovickém pivovaru i na úřadu
v Trutnově.
„Letos se na Černou věž vrátí. Je
desátý ročník výstavy a symbolicky
se vrací i proto, že v myslích lidí po−
řád žije, vyslyšel jsem volání po je−
jím návratu. Jen bude nová, protože
původní utrpěla na výstavách dost
škod, byla polámaná, musela by se
hodně restaurovat, tak udělám nový
odlitek,“ řekl Trpák.
K instalaci sochy musí mít static−
ký posudek, kotvit na věž ji budou
kromě něj ještě dva horolezci. (pru)
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí (až 10.tis/ks) za
DÍVKO, ženo, trápí tě ne− staré pohlednice do roku
utěšená finanční situace? 1945, uvítám větší množ−
Nevíš si už rady. Nabízím ství, sbírku či pozůstalost,
skvělé řešení, peníze den− po dohodě mohu i přijet za
ně. Práce v erotice. Zde vámi. Mobil: 602486490.
pohoda, bezpečí, diskrét− RR 70424
nost v krásném prostředí,
STARÉ fotoaparáty (Fle−
pro spolehlivou i obyčej−
xaret, Mikroma, Stereo−
nou začátečnici. Jsem že−
mikroma, Leica, mě−
na s pochopením. Možné
chové aj.), náramkové
je i ubytování. Šance je
a kapesní hodinky, ba−
tel.: 728883302. KŘI PM
rometr, theodolit, vá−
170113
noční ozdoby, loutky,
CAFÉ Charlotte, kavárna−
panenky a dětské poko−
cukrárna v Železné Rudě
jíčky, vláčky, plechová
– posiluje svůj tým a při−
a bakelitová autíčka,
jme účtující SERVÍRKU –
litinové formy na bá−
vhodné i pro absolventy
bovku, lívanečník apod.
všech škol. Nadprůměrné
Tel.: 603872698. PM
ohodnocení, práce na
170014
smlouvu, turnusy, část.
NJ výhodou, ubytování KOUPÍM staré bankovky,
poskytneme
zdarma. mince, pošt. známky, vy−
Informace: 725835555. znamenání, odznaky aj.
RR 70425
sběratelské předměty, sta−
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
pracovnici za pult – pří−
prava kávy, zdobení pohá−
rů, atd… Zaučíme, ubyto−
vání poskytneme zdarma.
Výborné ohodnocení, tur−
nusy, práce na smlouvu,
vhodné i pro absolventy
všech uč. oborů a škol.
Informace na 725835555.
RR 70426
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
– posiluje svůj tým a při−
jme brigádnice na ví−
kendy i na letní sezónu.
Zaučíme, ubytování po−
skytneme zdarma. Dobré
ohodnocení,
turnusy,
vhodné i pro absolventy
všech uč. oborů a škol.
Informace na 725835555.
RR 70427

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za budová−
ní vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový mo−
del děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 170013
14
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MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.: 608887371 /
E.: info: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 70060
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :)
RR 70057

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 kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Nabí−
zím solidní jednání. Tel:
608979838. Email: antikvs
@seznam.cz. PM 170005 KOUPÍM tato křesla
KOUPÍM mobilní buňku a tento typ křesel. Stav
nebo maringotku, i v horším nerozhoduje. Stačí na−
stavu. Možno i více kusů. psat SMS či prozvonit,
Nabídněte – doprava za− ozvu se. Tel.: 776599696
jištěna. Tel.: 603383211. a email.: slavoj.pikovice
Dále koupím betonové pa− @ seznam.cz. Děkuji :)
nely, větší množství, pří− RR 70058
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
170015

l

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, 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

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70059

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra−
pákem, bez pístnic. Tel.:
723622663PM 170028
PRODÁME starší tabulo−
vé sklo 138x138x4 cm 7
kusů a 9 tabulí 160x97x3
cm, 2 kotoučovou brusku
1.400 ot./min., průměr
kotouče 40 cm, dále 900
kusů šedých eternitových
šablon 2 roky použité,
nový svislý štípací stroj
GEBA, dovoz z Rakous−
ka, štípací síla 13 tun, bí−
lou entlovací gumu FUL−
FLEX 8x0,5 mm dovoz
z
Německa.
Tel.:
603298166. RR 70405

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že−
lezného
šrotu.
Tel.:
723622663. PM 170033

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 70410

KOUPÍM Simsona jakýkoliv
typ. 3000 Kč. T.736 741
967. PM 170120
KOUPÍM starší nákladní
vlek na 16 t sklápěcí. Pří−
padně i valníkový, dvou
nebo
tří
nápravový.
736139113. PM 170031
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.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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, dveře, karda−
ny, pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd. Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 170029
SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, mopedy STA−
DION i cizí značky, ne−
kompletní díly, torza,
rámy, části motorů,
blatníky, kola, ráfky aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme. Tel.:
603 237 242, email:
flemet@seznam.cz.
RR 70316

PRODÁM AUDI A6, sedan,
stříbrná metal., havarovaná,
případně i jen náhradní díly.
R. výr. 2001, cena doho−
dou. Tel.: 736139113 PM
170032

NĚMEC – pevná láska –
vdejsedobavorska.cz, tel.:
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
Rozhled – Jižní Čechy 6/2017
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SEXUÁLNÍ jiskru nepo−
strádám. Nezkušeného
zaučím a zkušeného na−
POHLEDNÁ Terezka 29 let. vnadím. Můžeš zavolat
Chcete si pánové užít sexí− (SMS ne) a objednat se na
ku všemožného druhu? denní hodinu od 8 hod. rá−
Klasiku, orálek i dámský no, v čistém diskrétním
análek, piss, kaviár. S ka− soukromí. usměvavá žena
marádkou na trojku, či na své vlastní fotečce.
můžete být dva najednou. Tel.: 728883302. Ozve se
Jsem po 18 hod. u sebe mi i budoucí kolegyňka?
doma (nikam jinam ne− KŘI PM 170114
chodím). SMS prosím ne−
pište, jen volejte, přijděte.
Tel.: 739900561. KŘI PM
170119

RYCHLÉ půjčky − americké
hypotéky do 3 milionů.
Koupím nemovitost bez
RK. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405. KŘI PM
170094

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde

3. 7. 2017

Najdete nás na
www.plzenskyrozhled.cz
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