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Máte doma staré šperky a nevíte, co s nimi?
Přijďte k nám do Zlaté Investiční Banky!

Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, kte−
rá v podstatě neustále roste. Trochu

jinak je tomu u šperků. Staré šperky
mají cenu pouze v obsahu zlata
a nikoliv jako výrobku s přidanou
hodnotou. Takové zlato není vhodné
k držení jako domácí rezerva ani

není vhodné ho nakupovat jako
investici, pakliže se nejedná o ná−
ročné šperky, např. s drahými ka−
meny. Staré zlato lze velmi dobře
zpeněžit také v Českých Budějo−
vicích u solidní instituce, a to ve
Zlaté Investiční Bance. Paní Strna−
dová se to dozvěděla od své zná−
mé, která se jí zmínila o nás.
Paní Strnadová měla doma staré
prsteny, ještě po prarodičích, něko−
likero rozbitých náušnic a stříbrnou
minci. Netroufala si je prodat, ale
zašla k nám, aby si udělala předsta−

vu, jakou hodnotu asi mohou mít.
Jak paní Strnadová říká: „Byla jsem
překvapena, když mi ten milý pán
oznámil, že těch
pár věcí mohou
ode mě odkoupit
za 9 500 Kč!
Chvíli jsem vá−
hala, ale nako−
nec jsem do to−
ho šla. Když teď
někde slyším, že
se někdo bojí
nebo neví kde
prodat zlato ne−
bo stříbro velice
ráda se mu zmí−
ním o možnosti prodeje ve Zlaté
Investiční Bance.“
Jak vidíte, i z drobností, které
Vám leží doma, můžete získat ne−
malé peníze, kterými si můžete vy−
lepšit rodinný rozpočet a třeba si
něco koupit, po čem již delší dobu
toužíte, nebo udělat radost svým
blízkým. Přijďte k nám a nechte si
cenu vašich šperků, mincí i jiných
předmětů ze zlata či stříbra ocenit.
Obslouží Vás ochotný a odborně
proškolený personál.
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjiště−
ním 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

Poslední prezidentská
návštěva na jihu Čech
Prezident republiky Miloš Zeman
navštívil v tomto funkčním obdo−
bí naposledy Jihočeský kraj. Šlo
o jeho třetí, potažmo čtvrtou ofi−
ciální cestu do regionu. Setkal se
s politiky, podnikateli, veřejností
a vydal se i na natáčení nové po−
hádky Zdeňka Trošky Čertoviny.
„Jsem rád, že nás pan prezident
navštívil. Velmi mu fandím a on se
svou paní se zajímali o natáčení,
lokace, herce. Hezky jsme si popo−
vídali a vím, že i on má jižní Čechy

velmi rád,“ řekl režisér Zdeněk Troš−
ka, který se sympatiemi k Zemanovi
nijak netají.
Prezident kromě jiného navštívil
i Milevsko Cehnice, Vimperk, ale ta−
ké Hoštice u Volyně. Právě z těch
Zdeněk Troška pochází. A zde bylo
kdysi založeno hnutí Přátel Miloše
Zemana, z kterého pak vznikla stra−
na. Zeman se opět podíval na svůj
dávný autobus “Zemák”, u kterého
se vyfotil, dal si pravý vesnický
oběd, popovídal s místními a odjel
... pokračování na straně 3
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POTŘEBUJETE PENÍZE?

Lubomír Brabec
Českobudějovická slévárna defi−
nitivně končí s výrobou a propus−
tí 67 z 91 zaměstnanců. Dosta−
nou výpověď do konce července
pro nadbytečnost. Podle odborů
má již o zaměstnance zájem jiný
podnik. Většina zaměstnanců by−
la již několik měsíců doma a po−
bírala 60 procent průměrného
výdělku. Zbytek dokončí konzer−
vaci provozu. Budějovická slé−
várna kdysi v době své největší
slávy zaměstnávala až 2000 lidí!

Zájem o kempy
Jihočeské kempy praskají ve
švech. Zájem o chatky je obrov−
ský a zarezervovány jsou třeba
půl roku dopředu. Míst pro stany
či karavy je zatím dostatek.
Obsazenost jihočeských kempů
je v posledních dvou letech
téměř stoprocentní. Ať už na
Bezdrevě, Orlíku, na Třeboňsku
nebo na Lipně, je zájem hlavně
o chatky. Ceny se pohybují od
200 do 1500 korun na den podle
vybavení. Stan vyjde od 60 do 90
korun na den a karavan od 70 do
150 korun. Kempaři očekávají
skvělou sezónu.

Placené stání
se zpozdí
Rozšíření placeného stání v okolí
centra Českých Budějovic se
opět posouvá. Radnice navíc ny−
ní řeší další varianty možného
parkování a ladí se i ceny. Na−
místo od září budou lidé na
Pražském předměstí a v okolních
ulicích platit za parkování od lis−
topadu. Ti s trvalým bydlištěm
zaplatí 400 až 500 korun ročně,
ti, kteří pracují v okolí 4 až 5 tisíc.
Ostatní zaplatí od 10 do 20 korun
za hodinu, a to denně od 8 do 20
hodin. Pro omezený počet aut
pak bude nejspíš možné parko−
vání i na náplavce u Vltavy.

Nové parkoviště
Českobudějovická nemocnice
postavila pro návštěvy další de−
sítky parkovacích míst. Za zhru−
ba 37 milionů korun vybudovala
partové parkoviště v místě býva−
lé transfúzní stanice. Místa mo−
hou využívat i zaměstnanci ne−
mocnice. První hodina parkování
bude zdarma, každá další zapo−
čatá vyjde na 15 korun tak, jak je
tomu nyní i na již stávající parko−
vací ploše přímo před vchodem
do špitálu.
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Není snad v Česku známějšího ky−
tarového virtuóza, než jakým je
Lubomír Brabec. Umělec, bohém,
ovšem s noblesou a šarmem.
Nežije v Praze, ale na pomezí již−
ních a západních Čech. A jak říká,
je mu tam dobře a neměnil by!
Brabec momentálně koncertuje
sám, s Danielem Hůlkou nebo
s dalším virtuózem, tentokrát hous−
lovým Jaroslavem Svěceným. Když
ale nekoncertuje, je doma na své
chalupě u Sušice. „Je mi tam krás−
ně. Nic mi nechybí a do Prahy jedu
jen pracovně. Jinak Šumava a po−
šumaví, to je kouzelný kout světa,”
říká Lubomír Brabec.
Ten v dětství dokonce začínal
nejprve jakožto houslista, hru na
kytaru vystudoval na Konzervatoři
v Plzni a v Praze u Milana Zelenky.
V roce 1980 pak pokračoval v mis−
trovském studiu v Británii na Royal
Academy of Music a ve Early
Music Centr díky stipendiu od brit−
ské vlády.
Jeho interpretační umění je velmi
široké, zabírá velmi pestrou škálu
loutnové a kytarové literatury. Spo−
lupracuje s řadou pěvců a sólistů,
jako jsou Gabriela Beňačková
Elizabeth Vidal, Peter Dvorský Šte−
fan Margita, Daniel Hůlka, Kateřina
Englichová, Pavel Šporcl, Jiří Bárta,
Lubomír Malý, Václav Hudeček,
Aleš Bárta a další.
Nevyhýbá se ani spolupráci s hu−
debníky z oblasti populární hudby,
např. Karla Vágnera, Lucie Bílé,
Kateřiny Brožové, Luboše Andršta,
Petra Jandy.

Za své působení také upravil pro
kytaru stovky děl jiných autorů.
Brabcova mistrovská aranžmá
tak rozšířila možnosti kytary, jak
v oblasti sólového, tak doprovo−
dného či komorního nástroje.
Odborné kritiky jej řadí k nejbrilant−
nějším kytaristům světa.

„Já moc o sobě mluvit neumím,
to musí jiní. Ale hudba je můj život.
Stejně ale jako cestování, vodáctví,

lyžování. A taky se potá−
pím,” svěřil se Brabec, kte−
rý má rád léto i proto, že si
vodních sportů a radová−
nek může užít do sytosti.
A ještě jedna zajíma−
vost, kterou vám prozradí−
me – v Čepicích u Sušice,
kde žije, je taky jeden svě−
tový unikát. Právě díky to−
muto Mistrovi. Na mostě
najdete skleněného a k to−
mu osvětleného sv. Jana
Nepomuckého, kterého sem nechal
instalovat právě Lubomír Brabec.
A proč právě skleněná socha?
„Sklo je nádherný materiál, mo−
derní i důstojný zároveň. Hlavním
důvodem však bylo, že krátce
předtím jsem se seznámil se sklář−
skou výtvarnicí Vladimírou Tesa−
řovou, která žije a pracuje
v Dobré Vodě na Šumavě.
Pro tamní kostel sv. Vintíře
vytvořila nádherný skleně−
ný oltář. Byl jsem si ho
prohlédnout a do kostela
mi vběhl pes. Chtěl jsem
ho vyhnat, ale paní Tesa−
řová mi zastoupila cestu
se slovy, že i ten pes je
Boží tvor a ať ho nechám
být. Když pak jednou se−
děla u nás doma, řekl
jsem jí o svém nápadu.
Okamžitě ho odmítla jako
neproveditelný. Jenže za
pár dní se vrátila, že o tom
přemýšlela a že by to možná šlo.
A takhle skvěle to dopadlo,” dodal
Brabec.
(pru)

Poslední prezidentská návštěva
s

Slévárna končí

... dokončení ze strany 1

na další část své cesty. „Jihočeský
kraj je jeden z nejkrásnějších, který
znám. Je mi blízký i proto, že je hned
vedle mé milované Vysočiny,” svěřil
se Zeman.Ten mnohé “obyčejné” lidi
překvapil svou otevřeností, vtipem
i zcela normálním chováním.
„Neustále na něj někdo nasazuje
a i já jsem původně nemusela Miloše
Zemana. Ale když jsem ho viděla
a slyšela mluvit u nás v Milevsku,
změnila jsem názor. Hlavně je to ale
prezident, který skutečně hájí naše
zájmy v zahraničí i v EU. A to si mys−
lím málokterý prezident umí,” dodala
jedna z obyvatelek Milevska na setká−
ní s prezidentem.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vinař Ing. Ivo Padalík ze Starého Poddvorova na Hodonínsku slibuje:

Těšit se můžete na výjimečné červené víno
Jaké bude letošní víno z loňské
úrody?
Loňskou úrodu nyní lahvujeme
a musím říci, že to bude mimořád−
ný ročník. Lepší než rok 2003,
o kterém se traduje, že to byl jeden
z nejlepších. Dominovat budou
červená vína s vysokou barevností
a komplexností. Dovolím si tvrdit,
že u červených vín to bude jeden
z nejlepších ročníků za poslední
třicetiletí. Určitě se rok 2016 u čer−
vených vín zapíše do historie.
Lidé raději chtějí bílá vína.
A už jsme zase u té módnosti. Ten,
kdo nepodléhá módním vlnám, si
vychutná červené i bílé víno. Má se
pít, co chutná a musím říci, že
popularita moravských vín roste.
Každá odrůda je jiná a od každého
vinaře chutná úplně jinak. Záleží na
poloze vinohradu, odrůdě, na sa−
motném vinaři, ale také na člově−
ku, který víno ochutnává. Obecně
platí. Život je příliš krátký, aby−
chom pili špatné víno.
Rozhled – Jižní Čechy 7/2017

Mám takový dojem, že vinařů na
Moravě přibývá.
To není jen dojem, ale holá sku−
tečnost. Stále více zejména mla−
dých lidí začíná vinařit. Je to i tím,
že o česká vína roste zájem. Na
mezinárodních výstavách získávají
česká vína prestižní ocenění a to
nejen v Evropě, ale také v Austrálii,
USA, Izraeli a dalších zemí.
Kromě toho, že se věnujete vinař−
ství, jste také starostou Starého
Poddvorova. Je vaše vinařská
oblast dobrým tipem pro letošní
dovolenou.
U nás je spousta zajímavých a při−
tažlivých míst. Ve Starém Pod−
dvorově máme kulturní památku
Větrný mlýn, v Novém Poddvorově
regionální rozhlednu Na Podluží.
Z ní je jedinečný pohled na celý re−
gion Podluží, který se táhne od
Hodonína k Břeclavi. V Čejkovicích
doporučuji prohlídku Templářský
sklepů a zážitkovou exkurzi v bylin−
kovém ráji Sonnentor, kde se vy−

rábějí čaje. Milovníci cykloturisty
ocení vinařské stezky, které je za−
vedou mezi pohostinné vinaře
a jejich sklípky. Necelých 30 km od

nás je Lednicko−valtický areál.
Každého srdečně zvu k nám.
Ochutnejte moravské víno z našich
sklepů.
(re)

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku kontroluje kvalitu vína.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Kraj vymění lidem
okna
Lepší kvalita života lidí, kteří bydlí
u frekventovaných komunikací II.
a III. třídy. To je hlavním cílem
protihlukových opatření chysta−
ných krajem v letech 2017 až
2021 podél silnic v jeho majetku.
Konkrétně se jedná o výměnu oken
za celkem 53 milionů korun.
„Tímto projektem navazujeme na
obdobná protihluková opatření, do
kterých v letech 2006 až 2016 vlo−
žil kraj 66,2 milionu,“ řekl krajský
radní pro dopravu Jiří Švec.
Na okna, která lépe tlumí hluk,
se tak v roce 2017 mohou těšit na−
příklad obyvatelé píseckých ulic
Čelakovského, Pražská či Dvořá−
kova a o rok později v českobudě−
jovických ulicích Dobrovodská
a Ledenická. V roce 2019 přijdou
v Mladé Vožici na Táborsku na řa−
du ulice E. K. Rosola, J. J. z Bratřic
nebo lokality Husova a Žižkova

náměstí, stejně jako Husova ulice
ve Volyni na Strakonicku či ulice
Svobody a Budovcova v Třeboni
na Jindřichohradecku.
„V roce 2020 se dočkají i oby−
vatelé ulic Vodňanská či Pracha−
tická v Bavorově na Strakonicku,
Kaplické či Studánecké ve Vyšším
Brodě na Českokrumlovsku i Ne−
mocniční, Nebahovské či Slámovy
v Prachaticích. A konečně v roce
2021 přijde na řadu výměna
oken i v Chelčického nebo Komen−
ského ulici v Husinci na Pracha−
ticku, Rožmberské či Frymburské
ve Větřní na Českokrumlovsku
a Krumlovské či Třeboňské v Ří−
mově na Českobudějovicku,“ na−
značil Švec. Podle radního pro do−
pravu pak peníze od kraje na jihu
Čech pomohou dohromady zajistit
výměnu oken ve více než 40 uli−
cích obcí a měst a kolem necelé
desítky náměstí.
(pru)
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Pro turisty nové cyklobusy
Až osm speciálních cyklobusů
denně bude o prázdninách převážet
turisty v oblasti lipenské vodní
nádr že. Nové linky zájemce vy −
vezou do vybraných míst ve vyš−
ších polohách a z nich pak budou
moci lidé na kole sjet dolů. Služba
tak zpřístupní řadu lokalit cyklistům
s horší kondicí nebo starším, kteří
by se do některých míst na kole
nedostali.
„Do kopců, na nejvyšší vrcholy se
můžete i s kolem nechat vyvézt
autobusem a pak dolů na kole po−
hodlně sjet až tam, kam bude libo.
Ráno autobusem na Jelení Vrchy
nebo na Svatého Tomáše a dolů de−

sítky kilometrů na kole,” řekl předse−
da Turistického spolku Lipenska
a manažer projektu letních cyklobu−
sů Jiří Mánek.
Nové linky turistům umožní na ko−
le dojet například z Jeleních Vrchů až
do Rožmberka. Celá trasa měří při−
bližně 70 kilometrů a za prakticky
stálého klesání vede podél Schwar −
zenberského kanálu. „Chceme touto
cestou nabídnout projekt, který tady
chybí, a navíc naším úkolem je spo−
jovat celý region, což tato služba
umožňuje,“ řekl Mánek.
Příprava projektu trvala zhruba
čtyři měsíce. Podílí se na něm více
než 60 subjektů, které na něj uvolni−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ly přes půl milionu korun. Právě
podnikatelé z okolí lipenské přehra−
dy nebo obce a také Jihočeský kraj
budou sanovat ztrátu provozu.
Projekt počítá s tím, že turisté mo−
hou o prázdninách využívat dvě lin−
ky cyklobusů.
„Vnímáme to pozitivně, je to věc,
na kterou jsme velmi rádi přispěli,“
řekla starostka Černé v Pošumaví
Irena Pekárková. Pro turisty to zna−
mená novou možnost dopravy
především proto, že o prázdninách
nejezdí linkové školní autobusy.
Držitelé turistické karty Lipno.card
mohou službu cyklobusů využívat
zdarma.
(pru)
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Odměny vedení nemocnic
se razantně sníží
Odměny pro členy vedení jihoče−
ských nemocnic se sníží. Kraj, který
je jejich zřizovatelem, tím ročně
ušetří 24 milionů korun. Uspořenou
částku chce uvolnit na chod špitá−
lů. Tento návrh schválila krajská ra−
da a přednesla jej na zastupitelstvu.

Ivana Stráská. Znamená to, že pokud
někdo z managementu zastává sou−
časně i funkci primáře nebo lékaře
v dané nemocnici, výše obou mezd
se podle konkrétního klíče zkrátí.
Otázka odměn pro vedení jihoče−
ských nemocnic vedla k pádu bývalé

Právě platy pro vedení nemocnic
byly jedním z důvodů pro dubnový
pád krajské koalice ČSSD, ANO
a Jihočeši 2012, kdy například Martin
Bláha, jenž figuroval v představen−
stvech všech nemocnic, pobíral ročně
přes sedm milionů korun! Snížení se
týká platů i speciálních bonusů mana−
gementu. „Mimořádné odměny bu−
dou naprostou výjimkou, takže prak−
ticky nebudou. Odměna za splnění ur−
čitých úkolů se také snížila a odstranili
jsme souběhy,“ uvedla hejtmanka

krajské koalice. ANO kvůli výši platů
kritizovalo sociální demokracii, která
se spolupodílí na vedení kraje od ro−
ku 2008. Současná koalice, která
vznikla v dubnu složením ČSSD, Pro
Jižní Čechy, Jihočeši 2012, KDU−
ČSL, se shodla na tom, že systém
odměňování v nemocnicích změní.
„Myslíme si, že by bylo vhodné
ušetřené peníze uvolnit na platy
sester nebo lékařů,“ uvedl už před
časem předseda jihočeské KDU−
ČSL Jan Bartošek.
(pru)
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planetě, tak spotřeba potravin v pří−
štích 50 letech vzroste zhruba o 60%.
Česká republika bude v rámci klimatic−
kých změn pořád velmi dobrým mís−
tem pro intenzivní výrobu potravin,
takže budeme proexportním státem.
Vzdělané lidi po teoretické i odborné
stránce budeme v zemědělství a potra−
vinářském průmyslu potřebovat.

stát v současné době preferuje tech−
nické obory, k zemědělským nebyl za−
tím tak štědrý,“ připomněl ředitel SOŠ
a SOU v Sušici a upozornil na jeden
problém. „V učňovském školství se za−
pomíná na stavební obory. Tam je si−
tuace doslova kritická a nezájem mla−
dých lidí o profese jako je například
zedník, instalatér, elektrikář je varující.
Přitom zájem firem o tyto vyučené
řemeslníky je obrovský a jejich finanční
ohodnocení je vysoké. Republikové fi−
nále jízdy zručnosti s traktorem potvr−
dilo, jak důležité jsou tyto soutěže, kde
si mohou žáci a studenti změřit své
odbor né zkušenosti. Doufejme, že
i v dalších profesních oborech dosta−
nou obdobné soutěže zelenou,“ kon−
statoval Ing. Jaromír Kolář.

Vítězství putuje do Sušice

Poděkování

Republikové finále jízdy zručnosti s traktorem AGROTEC 2017 v Janovicích

Palmu vítězství si odváží
V. Straka ze SOŠ a SOU Sušice
V areálu bývalých kasáren v Jano−
vicích nad Úhlavou uspořádala SOŠ
a SOU Sušice Národní finále žáků
a studentů středních zemědělských
škol AGROTEC JÍZDA ZRUČNOSTI
2017. Po dlouhodobé pauze se letos

Pana ministra Mariana Jurečky jsme
se zeptali.
Jak jste spokojen s jízdou zručnosti?
Pro mě to bylo příjemné zpestření.
Naposledy jsem couval s vlekem před
třičtvrtě rokem. Kdybych měl mož−
nost si to předem zkusit, asi
by to bylo lepší. Mě hlavně
těší, že jsem neměl žádný
trestný bod, nikde jsem ne−
shodil žádnou branku. Mám
z toho radost.
Jaký význam mají takové
soutěže zručnosti pro budou−
cí zemědělce?
Velký a mě těší, že se opět roz−
bíhají. V minulosti běžně pro−
bíhaly, ale pak přišlo období,
kdy školy i firmy do nich nech−
těly vkládat čas a investice. To
se nyní změnilo a důkazem
toho je i národní finále jízdy
„Jsme rádi, že se opět rozběhly soutěže prak− zručnosti v Janovicích. U žáků
tické dovednosti a zručnosti budoucích země− a studentů, kteří si zvolili za
dělců a farmářů,“ shodli se (zleva): ministr ze− svůj obor zemědělství je po−
mědělství Marian Jurečka, ředitel SOŠ a SOU třebné mít vedle teoretických
v Sušici Jaromír Kolář a předseda Země− zkušeností i ty praktické. Na−
dělského svazu ČR Martin Pýcha.
příklad teoreticky vědí jak
opět konala tato kdysi velmi populár− couvat s vlekem do garáže, ale tady
ní celostátní soutěž za účasti ministra to musí dokázat. Rozvíjí se i další
zemědělství Mariana Jurečky.
praktické soutěže jako mistrovství
Celkem 23 soutěžících muselo s trak− v orbě a podobně.
torem New Holland T4.75 a pětituno− Jak akutní je potřeba nové mladé
vým přívěsem zdolat co nejrychleji krve do zemědělství?
a nejpřesněji připravenou trať
s jedenácti překážkami. Na−
příklad mezi ty nejnáročnější
patřily zastavit na přesnost se
soupravou u rampy nebo za−
couvat s přívěsem do úzké
garáže. Rozhodčí hodnotili
přesnost splnění jednotlivých
úkolů a čas jízdy.
Na republikové finále přijal
ministr zemědělství Marian
Jurečka. V zahajovacím vy−
stoupení řekl, že mladí země−
dělci, farmáři musejí mít jak
teoretické, tak i praktické od−
borné znalosti. Jízda zručnosti „Nemám žádný trestný bod a docela slušný
je jednou takovou soutěží, čas,“ s potěšením sděloval ministr země−
kde si to sami ověří. Ministr dělství Marian Jurečka po absolvování jízdy
ovšem nepřijel jen se dívat. zručnosti.
Republikové finále zahájil tím, že si sedl V celém agrárním sektoru je dneska
do traktoru a vydal se na soutěžní trať. 40% lidí nad 50 let, takže ta generační
Nejel pouze demonstrativně, ale na čas obměna nutně musí přijít. Současné
a podle všech pravidel soutěže.
platy v zemědělství nejsou špatné,
technika je na špičkové úrovni, trakto−
Je to borec
ry svou výbavou, komfortem, tech−
Tak okomentovali ministrovu jízdu nickými vymoženostmi jsou na úrovni
zručnosti soutěžící a přítomní farmáři dnešních osobních aut. Zemědělství
s dovětkem. Asi by na bednu pro tři má potenciál i budoucnost. Když
se podíváte na vývoj počtu lidí na
nejlepší vystoupil.
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Republikové finále v Janovicích vyhrál SOŠ a SOU Sušice děkuje společnosti
Václav Straka ze SOŠ a SOU v Sušici. ARBO Klatovy (významný regionální
Měl nejlepší čas a jako jediný
nedostal žádný trestný bod.
A jak by dopadl ministr země−
dělství? Časem a žádným trest−
ným bodem by dosáhl na druhé
místo.
Neskrývanou radost z vítězství
Václava Straky měl ředitel SOŠ
a SOU v Sušici Ing. Jaromír
Kolář. „Všichni soutěžící předve−
dli výborné výkony, ale zvítězit
může jen jeden. Jsem nesmírně
potěšen, že to byl právě repre−
zentant naší školy. Musím říci, že
právě obor opravář zeměděl−
ských strojů patří u nás k těm
nejžádanějším. V zájmu překoná−
vá ostatní učební obory. Je to dá−
no také tím, že během studia žáci
získají zdarma řidičské oprávnění Vítězové letošního republikového finále
na traktor, osobní a nákladní AGROTEC JÍZDA ZRUČNOSTI v Janovicích
automobil a zdarma také absol− nad Úhlavou. Na stupeň nejvyšší vystoupil
vují svářečský kurz. Svoji roli Václav Straka ze SOŠ a SOU v Sušici, druhý
rovněž sehrává i to, že jsme pře− byl Lukáš Lokaj z MSSŠZ a VOŠ Opava a třetí
vážně zemědělským regionem.“ místo získal Jiří Dvořák ze SOU Nové Město
na Moravě.
Podporu všem učebním
prodejce zemědělské a komunální
oborům
techniky) za zapůjčení traktoru New
Ing. Jaromír Kolář neopomněl zdůraz− Holland T4.75 a za vytvoření podmínek
nit, že je třeba podporovat všechny pro všechny účastníky republikové
(re)
učební obory bez rozdílu. „Zatímco soutěže.
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Vesnicí roku se stává…
Pištín na Českobudějovicku se stal
Vesnicí roku Jihočeského kraje
2017. Tuto zprávu i s gratulací, jak
se již stalo tradicí, zatelefonovala
hejtmanka Ivana Stráská starostovi
obce Jaroslavu Havlovi…. Pro obec
s 636 obyvateli se jedná o premiéro−
vý titul. Starostu Havla telefonát zpr−
vu zaskočil, ale moment překvapení
se rázem změnil ve velikou radost.
„Chci moc poděkovat všem, kteří se
na tomto našem úspěchu podíleli,“
sděloval po telefonu.
Za držitelem vítězné Zlaté stuhy
skončily na druhém místě Mičovice
na Prachaticku a bronzový stupínek
patří obci Hajany na Strakonicku.
O pořadí rozhodla desetičlenná ko−
mise v čele s předsedou Bohumilem
Rodem. Letos se do 23. ročníku této
soutěže přihlásilo celkem 16 obcí,
z toho 4 na Písecku, 3 na Českobu−
dějovicku, na Prachaticku a Strako−
nicku, 2 na Jindřichohradecku a jed−
na na Táborsku.
„Obec Pištín žije po celý rok boha−
tým kulturním životem a působí v ní
řada spolků, které udržují venkovské
tradice. V posledních letech zde
mimo jiné opravili chodníky, vybu−
dovali čističku odpadních vod či
sportovně rekreační areál a dovy−
bavili například i včelařskou expo−
zici. Zároveň tu také nově otevřeli
mateřskou školu a obec rovněž vel−
mi úzce spolupracuje s místními
podnikatelskými subjekty, zdejší
farností a prostřednictvím chráněné
dílny vytváří pracovní podmínky
pro klienty Chelčického domova
sv. Linharta,“ vyjmenovala hejtman−
ka Ivana Stráská hlavní důvody, proč
se letos rozhodla hodnotící komise
právě pro Pištín.
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Podle náměstka hejtmanky Pavla
Hrocha je i díky soutěži o vesnici
roku jihočeský venkov nejen stále
krásnější, ale i kvalitním místem pro
život, a nikoli jen nějakým skanze−
nem. V souvislosti s tím Hroch při−
pomněl, že letos uvolní kraj v rámci
Programu na obnovu venkova zhru−
ba 100 milionů korun, tedy tradičně
nejvíc v celé republice.

Přehled dalších ocenění
pro obce
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec Lodhéřov
Modrá stuha – za společenský
život
Obec Svatý Jan nad Malší
Oranžová stuha – za spolupráci
obce a zemědělského subjektu
Obec Čejetice
Zelená stuha – za péči o zeleň
a životní prostředí
Obec Bernartice
Cena naděje pro živý venkov – za
místní spolkový život a občanskou
společnost v obcích
Obec: Albrechtice nad Vltavou
Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova za příkladné stavby na
venkově, realizované v duchu
Programu obnovy venkova
v kategorii C
(nové venkovské stavby)
Obec Jankov: Nová hasičská
zbrojnice Holašovice
Diplom za moderní knihovnické
a informační služby
Obec Branice
Diplom za vzorné vedení obecní
kroniky
Obec Strunkovice nad Blanicí

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Cipískoviště
nahradí Pískoviště
Festival soch z písku v Písku jako
Cipískoviště se letos konal napo−
sledy! Od roku 2018 to bude už
jen Pískoviště. Důvodem je právní
spor města s potomky výtvarníka
a píseckého rodáka Radka Pilaře.
Radnice nemá oprávnění užívat
slovo “Cipískoviště” jako značku.

„Proto jsme se rozhodli i po
diskuzi s občany a žáky ze škol,
že to zjednodušíme a zkrátíme
a vzniklo Pískoviště,” uvedla sta−
rostka Písku Eva Vanžurová. Na
kráse akce, která se koná vždy na
přelomu května a června to nic
nemění. Obří sochy z písku v Pís−
ku s různými motivy se budou
stavět i nadále. Každoročně do
města nad Otavou přivábí tisíce
lidí. Sochy pak na náplavce u Ka−
menného mostu stojí vždy celou
řadu měsíců – dokud je nezničí
špatné počasí nebo vandalové.

Rezavá voda
Obyvatelé Mirotic na Písecku jsou
nešťastní. Ti, kteří jsou napojeni
na veřejný vodovod, mají věčně
rezavou vodu. A že by se to brzo
zlepšilo, asi nehrozí. Prý nejdříve
za pět let. Situace komplikuje život
podnikatelům v pohostinství, ka−
deřnictví i místním. „V současné
době jsme připojení na římovskou
vodovodní síť. Problém je ale
v tom, že římovská voda má tro−
chu jiný chemismus, takže roz−
pouští kaly. Stává se, že voda teče
kalná, někdy má až zabarvení čer−
né kávy, tudíž lidé jsou nespokoje−
ní a jsou s tím obrovské problé−
my. Trubky jsou staré, děravé, pl−
né zákalů. Absolutním řešením by
byla výměna stávajících vodovod−
ních trubek,“ uvedla starostka
Martina Mikšíčková. Kvůli po po−
vodních zanesenému řadu je tře−
ba jeho kompletní rekonstrukce,
což si vyžádá náklady kolem 60
milionů korun. Nejprve ale město
musí získat dotaci.
(pru)
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K čemu letiště, když
k němu není cesta?
Mnozí představitelé Jihočeského kra−
je i českobudějovické radnice stále
lobují za jihočeské letiště, tedy to
v Českých Budějovicích. Má být
mezinárodním, aby zde mohla přistá−
vat i větší letadla. Ta menší sem už
roky létají. Má tak usnadnit cestování
z Rakouska, Německa, ale
i z dalších a do dalších ze−
mí. Jenže občané města
i kraje krititizují to, že jak
exhejtman Jiří Zimola tak
i mnozí další zapomínají na
zásadní problém!
„K čemu letiště, když
k němu není cesta. Tedy
je – jedna jediná – z Lit−
vínovic na Český Krumlov,
kde když se stane menší
nehoda, nebo se tam ko−
pe, stojí koloy aut i hodi−
nu. A v tomto provozu
chtějí provozovat letiště?
To je směšné,” kritizuje
situaci jeden z obyvatel
Litvínovic Jaroslav Nová−
ček. Českým Budějovicích
chybí zatím dokončená D3
a obchvat na ní navazující. A nyní
i jižní obchvat bude problém, protože
právě obyvatelé Litvínovic s ním ne−
souhlasí. „Je to až podivný lobbing,
protože místo toho co by měli lobbo−

vat za dokončení dálnice, obchvatů,
lobují za něco, co nedává smysl. Ke
všemu cestování letadlem je dnes
i pro podnikatele drahé. Proč by měli
byznysmeni cestovat z Lince, Vídně
letadlem řekněme za 50 tisíc, když
autem jsou tu za hodinu až dvě za

kolem nemocnice. To ale místní od−
mítli, protože tomu ulice nejsou
uzpůsobené a provoz by tu 1000ná−
sobně stoupl. „Je vidět, že jde jen
o lobbing mocných, kterým nejde
o občany, lidi, děti, nemocné. Je to
nesmysl. Letiště jsou vyhozené
peníze. Kdyby raději místo těchto
peněz investovali do rozšíření
MHD zdarma, do záchytných parko−
viště a podobně, udělali by lépe,”
dodávají kritici.
Jihočeské letiště přesto do dvou
let dokončené bude. Pokud ale stále

desetinu ceny,” namítá další z kriti−
ků, dokonce podnikatel pak Luděk.
Radnice dokonce chtěl udělat jižní
obchvat s napojením na most přes
Vltavu a dopravu hnát doslova

nebude dořešena kvalitní doprava
k němu, budou cestující jen naštva−
ní, tak, jak jsou dnes tisíce lidí,
kteří kolem letiště “jenom projíždějí”!
(pru)

Mají nový rentgen
Nový rentgen mohou využívat pa−
cienti Polikliniky Blatná na Strako−
nicku. Jeho pořízení, včetně staveb−
ních úprav prostor, ve kterých se na−
chází, si vyžádalo náklady přesahující
dva miliony korun. „Konkrétně část−
kou dva miliony korun přispěl na poří−

zení nového rentgenu Jihočeský kraj,
100 tisíc věnovalo město Blatná a 40
tisíc šlo z vlastních zdrojů polikliniky,”
řekl Tomáš Fiala, ředitel strakonické
nemocnice, která na poliklinice pro−
vozuje čtyři odborné ambulance, la−
boratoře a právě i zmíněný rentgen.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nový rentgen je technicky vyspě−
lejší a šetrnější pro pacienty, a na−
hradil svého předchůdce, který byl
již nevyhovující. „Od letošního dub−
na byl ve zkušebním provozu a ten
potvrdil, že je vše v pořádku. Je sa−
mozřejmě technicky vyspělejší a še−
trnější pro pacienty,“ dodal Fiala.
Finanční příspěvek na pořízení no−
vého přístroje podle hejtmanky Ivany
Stráské plně koresponduje s krajskou
zdravotnickou politikou. „Kvalitní
a dostupná lékařské péče pro všech−
ny Jihočechy patří dlouhodobě mezi
naše základní priority. Nový rentgen
v Blatné je důkazem toho, že se nám
to daří naplňovat,“ uvedla Stráská.
Nový rentgen si pochvaluje i prak−
tická lékařka pro dospělé z Blatné
Yvona Kotroušová. „Jsem z něj jedno−
značně nadšená. Jedná se o další
krok k tomu, aby se zdejší zdravot−
nictví rozvíjelo a pacienti z Blatenska
měli stále lepší léčebnou péči,“ sděli−
la. Jenom za loňský rok absolvovalo
rentgenové vyšetření na Poliklinice
Blatná 4300 pacientů.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 7/2017

Nejvìtší skanzen pod širým nebem v Evropì

Muzeum bavorské vesnice v Tittlingu
Tento skanzen, který vznikl v prů−
běhu minulých desetiletí v Bavor−
ském lese u jezera Dreiburgensee,
patří k obrovským atrakcím široko
daleko a je zároveň jedním z nej−
větších muzeí pod širým nebem
v Evropě. Postupem času je stále
doplňován. V současné době láká
návštěvníky více než 140 komplet−
ně zařízených historických domů.
Kdo projde branou, rázem se ocit−
ne o několik staletí zpátky a je na−
prosto vtažen do ta−
juplné atmosféry ži−
vota dávných před−
ků. Při prohlídce
může návštěvník
nahlédnout do nitra
původních dřevě−
ných domů ze
14.–19. století. Patří
mezi ně prostá ven−
kovská stavení, kde
dříve žili všichni po−
spolu i s domácími
zvířaty, kapličky i je−
dnoduché kostelíky.
Raritou je jakýsi
Rozhled – Jižní Čechy 7/2017

multifunkční dům, kde naj−
deme nejen obytné míst−
nosti, školu, soud, ale do−
konce i vězení. Zajímavou
atrakcí je původní mlýn
na potoce s dosud funkč−
ním kolem. Už schází jen
ten hastrman.
Ve středověkých vesni−
cích se dříve provozovala
celá řada řemesel. Také
v našem muzeu čekají na

různých folklorních akcí
vyzkoušet své řemeslné
nadání na vlastní kůži.
Návštěva skanzenu je
velkým zážitkem pro kaž−
dého, zvláště ji jistě ocení
rodiny s dětmi, pro ně
je připraven třeba histo−
rický kuželník. Ale i senio−
ři a zdravotně postižení se
tu cítí moc dobře.
Do skanzenu se nejlépe
dostanete po dálnici ne−
Pohled do starobylé svìtnice. bo státní silnici směr
Passau, odbočka Tittling.
návštěvníky zaří− Značení je perfektní, nemůžete za−
zené dílny tesařů, bloudit. Pro řidiče jen připomíná−
truhlářů, kolářů, me, že na německých dálnicích se
kovářů,
ševců, nic neplatí.
Romana Merglová
tkalců, a dokonce
jedna pila. Uvnitř
Muzeum je otevøeno od 12. dubna
můžeme obdivovat
do konce øíjna, dennì 9–17 hod.
jednoduché ná−
Vstupné: Dospìlí – 7 Euro, dìti do
stroje a jen se
6 let v doprovodu rodičů zdarma.
sklánět před tvr−
dou prací předků.
Skupiny od 16 osob, žáci, studenti,
Během sezony je
postižení – na osobu 5 Euro.
možné si během

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

9

Nacistické rabování
Co se nám do knihy nevešlo!
V minulém vydání našeho časo−
pisu jsme čtenářům slíbili, že
budeme pod názvem „Co se do
naší knihy nevešlo“ postupně
otiskovat zajímavé kapitoly na−
vazující na knihu Bohuslava
Balcara „Z Normandie přes
Ardeny až k nám“. Dnes tedy
přinášíme první z nich.

Nacistické kulturní obzory
V lednu 2013 přinesl prestižní ča−
sopis Spiegel zprávu, která ani tro−
chu nepotěšila spolkovou kancléř−
ku Angelu Merkelovou a způsobila
velký poprask doslova v celém
světě! Kamenem úrazu se stal vel−
ký gobelín instalovaný v reprezen−
tačním sále, v němž přijímá zahra−
niční státnické návštěvy. Časopis
totiž odhalil, že nádherný gobelín
za sebou má ne už tak nádhernou
minulost – pochází totiž ze sbírek
říšského maršála Hermanna Gö−
ringa, jednoho z nejvyšších před−
stavitelů hitlerovské Třetí říše!
Krátce nato byl gobelín odstraněn
a kancléřka ještě nějaký čas ostu−
du rozdýchávala.
Jenže to nebylo jediné faux pas
tohoto druhu, které se reprezen−
taci německého státu přihodilo!
V roce 1989, při historické náv−
štěvě Ericha Honeckera u jeho
západních „příbuzných“ se vůdce
komunistického režimu tehdy do−
žívající Německé demokratické
republiky prošel při audienci
v tehdejším bonnském kancléř−
ském sídle po koberci pocházejí−
cím ze stejných zdrojů. Rozběhlo
se širší pátrání, které přineslo
zjištění, že německý stát tako−
vých drahocenných kulturních
památek užívá v hojném množ−
ství na mnoha dalších místech!

Špičky nacistické říše se vrhly na
umělecké předměty ihned po
uchopení moci v roce 1933.
V první řadě na ohromné jmění
nashromážděné majetnou vrst−
vou německých občanů židov−
ského původu. Soustředili se na
bohaté sbírky obrazů proslulých
mistrů holandské, italské a fran−
couzské malířské školy.

umění, pořádanou v omšelém do−
mě se záměrně chaoticky na
stěnách zavěšenými díly. Patřič−
ným způsobem předem zpraco−
vaná veřejnost ji navštívila v hoj−
ném počtu 2 milionů návštěvníků!
Mezi nejvýznamnějšími exponáty
se nacházela např. i díla Pabla
Picassa. Mnoho tzv. zvrhlých děl
nakonec padlo za oběť ohni.

Rabování neskončilo

Dům německého umění
Ruku v ruce s touhou nacistic−
kých špiček o získání tohoto bo−
hatství, byla jejich snaha sou−
středěna i na to, poukázat na
umění, které označovaly jako
pokleslé, zvrhlé, dekadentní.
V těchto snahách obzvláště vyni−
kal ministr propagandy Třetí říše
Joseph Göbbels. O tom svědčí
nejlépe příklad Domu německého
umění, postaveného a slavnost−
ně otevřeného v Mnichově v roce
1937, na místě předtím vyhořelé
výstavní síně. Hitler nechápal
stavbu Domu německého umění
pouze jako projekt uskutečněný
za účelem propagace jeho na −
cistické strany. Byl přesvědčen,
že existuje zcela specifický,
unikátní vztah mezi uměním
a nacismem.
Z tohoto důvodu měl být Dům ně−
meckého umění naplněn umělec−
kými díly, která považoval za od−
povídající měřítkům nacistické
ideologie – propagující zemitý
vztah německého sedláka a jeho
rodiny k úrodné půdě, ale i váleč−
nický cíl dobytí nových území pro
další generace nadřazené ger−
mánské rasy.
Otevření Domu německého umě−
ní v roce 1937 bylo současně pro−
vázeno výstavou onoho „zvrhlého“

města zasvěceného germánské
kultuře. Měl se jím stát rakouský
Linec, do kterého začaly proudit
nejcennějšími exempláře.
Také Česko figuruje mezi země−
mi, jichž se různým způsobem
nacistické rabování dotýká. Shro−
mažďování nakradených sbírek
v Linci nabralo takových rozmě−
rů, že pro jejich uskladnění před
instalací musela být nalezena jiná
místa. Jedním takovým byl Vy−
šebrodský klášter v jižních Če−
chách. Česka se také dotýká pro−
blém nacisty uloupených a do−
posud nenalezených insignií
pražské Karlovy univerzity.

Osudový signál
Při instalaci základního kamene
Domu německého umění došlo
k události, kterou lze pokládat za
neblahý osudový signál. Hitle−
rovo poklepání na základní ká−
men tohoto „svatostánku“ nadřa−
zené kultury bylo tak silné, že se
topůrko, pouze k tomu účelu peč−
livě umělecky vyrobeného kla−
dívka, zlomilo!
Dům německého umění byl pou−
hým počátkem Hitlerových snah
o prosazení germánské nadřaze−
né kultury. Jeho chimérou, za níž
šel po celou dobu, až do svého
neblahého konce v bunkru říš−
ského kancléřství na konci dubna
1945, bylo vybudování celého

Po nacistickém rabování umě−
leckých sbírek v Evropě nasta−
la etapa rabování, prováděného
jako součást oficiální sovětské
politiky, na územích dobytých
Rudou armádou. V rozporu s před−
pisy a zásadami západních Spo−
jenců rabovali také příslušníci
jejich ozbrojených sil, hlavně
Američané.
Ještě v závěru války ustavili
Američané vojenskou skupinu,
proslulou pod názvem „Monu−
ments men“, česky „Památkáři“.
Jednalo se vesměs o profesionál−
ní kunsthistoriky, kteří měli pátrat
na dobytém území západními
Spojenci po nacisty uloupených
a ukrytých kulturních památkách
a zachraňovat je.
Informace o rabování kulturních
sbírek Rudou armádou i západní−
mi Spojenci vydá na samostat−
nou kapitolu stejně jako problém
navracení uloupených sbírek je−
jich původním majitelům nebo je−
jich potomkům. Velice ožehavé−
mu problému navrácení uloupe−
ných kulturních statků se dodnes
věnovala řada mezinárodních
konferencí a jiných shromáždění.
Místem konání jedné z těchto
akcí byla také dvě česká města
Terezín a Praha.
Bohuslav Balcar

Soutěž o vstupenky do Bavorského parku
V minulém čísle našich novin jste mohli soutěžit o vstupenky
do zábavního Bavorského parku, o kterém jsme psali.
Zdá se, že vás náš článek velmi zaujal, především samozřejmě možnosti
zábavy, které park nabízí. Kdo tedy bude moci vyrazit na výlet do tohoto
světa se vstupenkami od naší redakce?
Správnou odpověď na naši otázku (jak dlouhá je Twinbobová dráha
v Bayern parku – 600 metrů) zaslalo celkem 128 čtenářů.

Vylosovali jsme: Katku Bauerovou z Tábora,
druhým úspěšným je

ul. kpt. Jaroše

Karel Mařák z Českých Budějovic, Lidická třída
Oběma výhercům gratulujeme a vstupenky zasíláme!
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda varuje:

Největším stresem na dovolené
je být neustále v pohotovosti
Od svých klientů zejména
v tomto období velmi často
slyším, že si o dovolené ko−
nečně odpočinou a načerpají
nových sil. Když jim namítnu,
že je to možná jejich falešná
iluze, tak nechtějí uvěřit. Je to−
tiž dokázáno, a moje věštby to
jen potvrzují, že dovolená je
nejvíce stresovým okamžikem
v našem životě. Zavzpomínejte
si na dny před dovolenou.
Shon, nervozita, dohadování,
stres. Pak se konečně dosta−
nete na místo, kde chcete 10
i více dnů v klidu odpočívat. Co
uděláte, když přijedete na vy−
sněné místo? Obrazně řečeno
plácnete s sebou na lehátko
pod deštník a s nepravidelnos−
tí sobě vlastní plavete nebo se
cachtáte v moři.
Moje věštby mi také ukázaly, proč
si lidé vybírají dovolenou v cizině.
Chtějí být totiž co nejdále od stre−
sového místa, a tím je většinou
prostředí domova, firmy a podo−
bně. Tato změna prostředí je pozi−
tivní a rozhodně ji doporučuji.
A jak si zvolit nejlepší dovolenou?
Mám na to svoji teorii.
Když už víte jistě, kdy budete mít
volno, tak první, co vás napadne,
prostě udělejte. Nebuďte váha−
vým střelcem a první úvahu, kde
a s kým prožít dovolenou, naplá−

nujte. Deset dnů odpočinku je mi−
nimum, co můžete pro sebe udě−
lat. Ale pozor! Mobilní telefony,
notebooky po tuto dobu vypnout.
Největším stresovým faktorem na
dovolené je totiž zapnutý mobil.
Neustále jste v pohotovosti
a čekáte, že vám na pláži,
v kavárně, při procházce
palmovým hájem zazvoní.
Když je delší dobu hluchý,
jste najednou nervózní
a stále častěji sledujete je−
ho displej. Vypněte mobil!
Tím největším stresem je
být neustále v pohotovosti.
Zbavme se této závislosti,
která zabíjí.
Věnujte se svým dětem,
partnerkám,
milenkám,
manželkám. Máte jedineč−
nou šanci dohonit to, co
během roku zanedbáváte.
Snažte se najít rovnováhu
nejen ve vztazích, ale i ve
svém těle. Jakákoli nerov−
nováha způsobuje onemoc−
nění, aniž si to uvědomuje−
me. S tím souvisí i štěstí.
Z 50 % je nám dáno geneticky,
z 20 % z prostředí, ze kterého jsme
vzešli a vzděláním. Pro nás zbývá
30%, které můžeme ovlivnit.
Vraťme se ještě ke stresu, který je
takovým spouštěčem nejrůzněj−
ších nemocí. Prevence proti stre−
su není nijak obtížná. Základní
podmínkou je, aby naše tělo mělo

Nabízíme spolupráci
Pokud máte obchod v Plzni, nabízíme spolupráci
v oblasti prodeje přírodních produktů. V současné době
jich nabízíme téměř 100, jsou certifikované pro celou EU.
Výrobní proces splňuje přísné normy GMP – praxe
dobré výroby, pěstování rostlin dodržuje zásadu GAP –
praxe dobrého 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
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schopnost přijímat energii na 100
procent, to znamená přijímat mi−
nerály, vitamíny a ostatní důležité
látky. Protože při stresu je větší
spotřeba vitamínů B3, C, hořčíku,
fosforu, zinku, selenu, jodu, mu−

síme tyto látky ve zvýšené formě
doplňovat. Nejlepší a nejúčinnější
prevencí proti stresu je sex. Tvr−
dím, že kdo hodně sexuje a jiskřivě
sexuje, tak nezlobí. Důležitý je také
pohyb, a to alespoň 45 minut mini−
málně 2krát týdně, při stresu třeba
denně. Dostatkem pohybu podpo−
říme samočisticí schopnost těla
a udržíme si svalovou hmotu.
Pohyb je život. Dobrou a účinnou
prevencí proti stresu jsou masáže
těla a páteře – zejména krční části.
Nejúčinnější prevencí proti za−
blokování je psychická pohoda,
radost ze života. Udržet se v psy−
chické pohodě je možné jen při
dobré energetické úrovni orga−
nismu a správné hladiny vitamínů
a minerálů. Častým a intenzivním
sprchováním si dobíjíme energii,
čerpat ji můžeme i ze stromů, a to
jejich objímáním, nebo se zády
opřeme o strom. Les nás nabije
i tím, že jím budeme procházet.
Ze stromů je náš organismus
schopen nejefektivněji přijímat
energii mezi 12. až 18. hodinou
letního času.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Klienti se mě také ptají, zda do−
volenou narovnají narušené rodin−
né vztahy. Uvedu dva konkrétní
dotazy:
„S manželem se během roku
často dohadujeme. Odstraní do−
volená naše problémy?“
„Manželka si nerozumí s dcerou,
která je rozvedená a vychovává
12letého chlapce. Chci pro nás
pro všechny koupit společnou do−
volenou u moře. Je šance, že se
narovnají vztahy mezi námi?“
Moje věštba většinou tyto klienty
zarmoutí. Dovolená zpřetrhané
rodinné vazby „nevyléčí“. Na−
opak, ještě prohloubí. Všem ří−
kám. Neřešte tyto problémy dovo−
lenou. Pouze rodinné konstelace
je možné považovat za „léčbu“.
A je zde ještě jeden častý dotaz:
Trávit dovolenou s manželkou, ne−
bo jet každý sám podle svého
vlastního výběru?
Všechny moje věštby mi ukazují,
že dovolená má být v naprosté
pohodě bez jediného stresu, který
se z 80% podílí na našich zdra−
votních problémech. Nedopo−
ručuji plánovat dovolenou jako
smířlivé období lidí, kteří se bě−
hem roku stále dohadují. Kyvadlo
mi ukazuje, že ke smíření ne−
dojde. Vůbec nedoporučuji vzít si
půjčku na zaplacení dovolené.
Moje věštba pro tyto „odvážlivce“
je zcela jasná. Na dovolené budou
stále přemýšlet o tom, jak a kdy
tuto půjčku splatí a co se stane,
když ji náhodou nesplatí. Bude to
dovolená se stresem.
Je na místě si znovu oživit myš−
lenku z buddhistického učení –
odpustit, neočekávat, nelpět na
ničem. Dovolená je velkou příleži−
tostí k tomu, abychom dostali do
harmonie naši duši s tělem.
Přeji všem klidnou, pohodovou
dovolenou bez jediného stresu.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel.: 777 119 600
mobil: 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
Rozhled – Jižní Čechy 7/2017
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Letní svítání
Kdyby existovala před šesti sty
léty media, šestého července
roku 1415 by se ve všech novi−
nách psalo, že na břehu Rýna
vzplála hranice, a na ní umírá
dálné vlasti syn… i s králov−
ským glejtem, který mu zaručo−
val bezpečný návrat do vlasti.
Ke zprávě o této události by
následovala řada komentářů, že
se bohužel stalo, co se stát mu−
selo, neboť mistr Jan byl extré−
mista (dříve se říkalo kacíř),
který dostal možnost veřejně
popřít vše, o čem promlouval
z kazatelny, ale neučinil tak.
Prohlašoval totiž o církevních
hodnostářích, že zatímco Kris−
tus chodil bosý, oni, kteří opírají
svoji existenci o jeho učení, se
naopak producírují ve zlatě, hol−
dují smilstvu, obžerství, obča−
nům lžou a za všechno si ne−
chávají zaplatit. Dnes se za ve−
řejné prohlašování pravdy ne−
upaluje, ale je pojímána jako
trestný čin pomluvy.
Zhruba o dvě stě let později,
ve stejné době, kdy mistr Jan ve
vězení čekal na smrt, prosil své−
ho švagra o život Kryštof Harant
z Polžic, odsouzený spolu s dal−
šími vybranými českými pány
k exemplárnímu trestu smr ti.
Myslel si, že mu Heřman Černín,
současný nejvyšší komoří a hof−
mistr českých zemí, oplatí pří−
mluvou u císaře záchranu jeho
vlastního života, když v říjnu
1598 na cestě po svaté zemi
byl uprostřed pouště postižen
malárií. Od Káhiry je dělilo pár
kilometrů, ale Kryštof Heřmana
neopustil a zemřít v poušti ho
nenechal. Bez jakékoli jistoty, že
společně přežijí, ho vlekl na zá−
dech, než se jich obou ujala
kolemjdoucí karavana.
Ale Heřman svému zachránci
vysvětlil, že navzdory svému
mocenskému postavení je jen
malou částí politického stroje,
který se nezastaví, ani když
jedno kolečko vypadne a proč
zrovna on by měl být tím, který
podléhá citům a v politice se
proto neosvědčuje? Přímluvou
u císaře za život svého švagra,
by mohl otřásti svým posta−
vením, proto ve své pozici
nejvyššího zemského soudce
Rozhled – Jižní Čechy 7/2017

neudělal nic ani pro svého vlast−
ního bratra Diviše, když dvor−
ská rada dospěla k závěru, že
právě Diviš Černín bude ze
všech nejvhodnější obětí pro
exemplární trest. Jestli Heřman
svého bratra alespoň oplakal,
i to učinil tajně.
Jednadvacátého června ro−
ku 1621 dokořán otevřeným
oknem prvního patra budovy
radnice na Staroměstském ná−
městí v Praze vstupovalo sedma−
dvacet českých pánů do letního
svítání na černě potažené lešení.
Aby exekuce odradila všechny
případné nepřátele habsburské
monarchie. Bylo to odporné di−
vadlo – několik pánů bylo ve vě−
ku přes sedmdesát, nejstaršímu
bylo osmdesát šest let. Jak
mohl takový stařeček uškodit
státní moci? Poprava českých
pánů je důkazem zhovadilosti,
co dokáží lumpové, kteří mají
politickou moc.
Do dnešních dob se na tom
mnoho nezměnilo. A po exekuci
ostatní panstvo skupovalo zkon−
fiskovaný majetek popravených,
a asi nejvíce majetku získal prá−
vě Heřman Černín, který se pak
po smrti své manželky dokonce
oženil s vdovou po popraveném
Kryštofu Harantovi.
Mistr Jan Hus má dodnes své
čestné místo v kalendáři, den je−
ho upálení se stal naším státním
svátkem, ale o potupné popravě
českých pánů není nikde ani
zmínka. Při návštěvě Prahy jsem
se byla podívat na místo po−
pravy, kde v krátké chvíli zemřelo
tolik obětí mocenských vztahů
a odporné politiky, prováděné
tehdy monarchií, zaprodanci, pa−
tolízaly a ustrašenými panskými
slouhy, které má každá doba.
Našla jsem jen křížek vytesaný
do dlažební kostky na zemi.
Stojí tam stánek s občerstve−
ním. Pár stolků, židle, slunečník.
V místech, kde kat lékaři Janu
Jesenskému vyřízl jazyk, než byl
sťat a rozčtvrcen, kde byl dvě
hodiny přibit k šibenici za jazyk
městský písař Mikuláš Diviš,
kde spadlo tolik hlav a vyteklo
tolik krve, dnes můžeme pose−
dět a pochutnávat si.
Dagmar Hermanová
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě – posiluje svůj tým
a přijme účtující SERVÍR−
KU – vhodné i pro absol−
venty všech škol. Nad−
průměrné ohodnocení,
práce na smlouvu, tur−
nusy, část. NJ výhodou,
ubytování poskytneme
zdarma.
Informace:
725835555. RR 70517
CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě – posiluje svůj tým
a přijme pracovnici za
pult – příprava kávy, zdo−
bení pohárů, atd… Za−
učíme, ubytování poskyt−
neme zdarma. Výborné
platové ohodnocení a bo−
nusy z tržby, turnusy, prá−
ce na smlouvu nebo bri−
gádně, vhodné i pro ab−
solventy všech uč. oborů
a škol. Informace na
725835555. RR 70518

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

POZOR
PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí (až 10.tis/ks)
za staré pohlednice do
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozůs−
talost, po dohodě mohu
i přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 70516
KOUPÍM
srovnávačku
s protahem KDR nebo
ROJEK. Tel.: 603165320.
PM 170126
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 70057

CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě – posiluje svůj tým
a přijme brigádnice na
víkendy i na letní sezónu.
Zaučíme, ubytování po−
skytneme zdarma. Dobré
ohodnocení a bonusy
z tržby, turnusy dle doho−
dy, vhodné i pro absol−
venty všech uč. oborů
a škol. Možnost při vzá−
jemné dohodě po ukon−
čení školy práce na HPP,
Informace na 725835555.
RR 70519
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 šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vzduchovku, poplaš−
ňák, celtu, odznaky,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské
učiliště, za budování
vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model
děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
170013
14

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj.
Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Ome−
ga, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porcelánové a ko−
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpe−
tu aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
170005
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
Dále koupím betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, sta−
ré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice,
odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698.
PM
170015
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MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zprostřed−
kuji prodej – za odvoz.
T.: 608887371 / E.: info:
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím. RR
70060
STARÉ
fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Leica,
měchové aj.), náram−
kové a kapesní hodin−
ky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko−
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka,
litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
170014
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 70058

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Dále na−
kladač ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic.
Tel.:723622663
PM
170028

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov ( sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 170033
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 70059

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 – jem−
ně 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 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. Pro−
dám také díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd
Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113 PM
170029
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.

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

KOUPÍM starší nákladní
vlek na 16 t sklápěcí.
Případně i valníkový, dvou
nebo
třínápravový.
736139113. PM 170031
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PRONAJMU dobře za−
vedenou kavárnu – cuk−
rárnu v Klatovech. Plně
vybavená, vlastní parko−
viště, venkovní i vnitřní
dětský kout, 2x terasa,
pergola, salonek. Výhle−
dově k dispozici byt v ob−
jektu. Tel.: 602614480,
modeboss@seznam.cz.
RR 70470
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ŠTĚSTÍ s Bavorákem –
tel. 720409101.

ZCELA NOVÁ, ZAČÍNAJÍCÍ,
lehce submisivní, drobná
štíhlounká tmavovlasá pa−
nenka na hraní ráda ukojí
chtíč nejen mladému, ale
i staršímu (můžeš být jako
můj strýček a pod.) jsem
mazlítko, ale při výrazném
požitku mívám bouřlivý
mokrý orgasmus. Přijeď,
vezmi si svou sladkou
holčičku na klín a udělej
to, po čem toužíš… Pa−
nenka s culíčkama. Tel.:
730509461 (na SMS nere−
aguji). KŘI PM 170139

HLEDÁM obyčejného mu−
že pro rodinný život od
55–60 let. Mám ráda pří−
rodu, výlety. Může být
i Slovák. Možnost přistě−
hování. Vdova, 55 let,
167/55. Tel.: 722448089. MLADÁ POHLEDNÁ tma−
PM 170130
vovláska nabízí orál
(i oboustranný), masáž,
klasiku, pissing, dáms.
anal, kaviar, s kamarád−
kou na trojku u mě doma.
Mohu oblažit i dva muže
najednou. Pouze volat
a domluvit se, SMS nepiš.
Tel.:739900561 KŘI PM
170138

VLASTNÍ
SOUČASNÉ
FOTO, LUXUSNÍ PRO−
STŘEDÍ. Milý pánové roz−
zářím váš všední den
nejen milým úsměvem
a blaženými pocity…
Jsem ve svém bytečku ve
svůdném prádélku. Jsem
ráda rozmazlována i po−
zornostmi od přívětivých
mužů. Něha i vášeň jsem
já! Volejte, přijeďte, splň−
te si svůj erotický sen.
Tel.: 736118851 (ráno od
8 h. volat (SMS ne)). KŘI
PM 170137
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