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Svátek milovníků květin 
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Benešova vila už jenom 3 krát

V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co nej−
větší zisk je nutné odhadnout
správné období. „Měnová politika

Spojených států způsobila, že
v loňském roce stoupla cena zlata
o 9 % a jde tak o největší zisk od 
roku 2011. Navíc letos by omezo−

vání měnové politiky mělo pokračo−
vat, a tak se cena zlata bude držet
na stále vysoké úrovni“, informoval
manažer Zlaté Investiční Banky, kde
vývoj ceny zlata pravidelně sledují
pro své zákazníky. Například v prv−
ním týdnu roku 2017 si zlato při−
psalo víc než 2% nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod cenou,
a ještě za poplatek. Ve Zlaté
Investiční Bance Vaše zlato, ale

i stříbro ohodnotí příjemní profesio−
nálové zcela zdarma. Výkupní cena
tu odpovídá aktuálnímu stavu podle
světové burzy.

Zlato se roz−
hodla prodat
i paní Peliká −
nová. Při vyklí−
zení domu po
mamince na−
šla zubní zlato,
řetízky a zlaté
prsteny, které
měly setřený
punc ryzosti.
„Šperky byly
částečně po−
škozené a zu b −

ní korunky ani nevím jak staré, proto
jsem nepočítala s velkým ziskem.
Ale i tak jsem to nechtěla prodat 
lacino,“ upozornila paní Pelikánová.
Vydala se do pobočky Zlaté Inves −
tiční Banky, kde zlato zvážili a určili
ryzost. Cena se vyšplhala na skoro
14 tisíc. „Část použiji na koupi dárků
pro své první vnoučátko a zbytek bu−
de příjemná finanční rezerva,“ dodala
paní Pelikánová. 

U nás vás čeká příjemné pro −
středí s milým personálem, který
vám díky osobnímu přístupu poradí
nejlep ší možnost zhodnocení va−
šich cenností.

Pobočka je pro Vás otevřena:
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Otázky pro Stanislava Brázdu

Pozvánka do největších 
termálních lázní v Německu

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.R
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Férovou cenu za nepoužívané zlato vám 
vyplatí ve Zlaté Investiční Bance.

CENA ZLATA NA VRCHOLU

Vláda se nicméně zavázala, že spl−
ní požadavek romských a jiných ne−
vládních organizací. 

„Tu částku, kterou na to bude třeba
vyčlenit, ještě neznáme, ale rozhodně
to nebude tak nákladné, jak někteří
tvrdí…,” snažil se před časem uklid−
ňovat daňové poplatníky ministr

Herman. Jenomže sám management
firmy AGPI, která vepřín vlastní uvedl,
že nepůjde o levnou záležitost. 

Firma požaduje odškodnění za od−
kup a realizaci stavby nové výkrmny
tak, aby se v podstatě “mohli jenom
přestěhovat”.

A zase ten prasečák…
Vepřín v Letech u Písku je stále na přetřesu. Dosluhující vláda
Bohuslava Sobotky se zavázala, že do říjnových voleb otázku jeho 
odkupu a zbourání dořeší. Slíbil to hlavně ministr kultury a Jihočech
Daniel Herman. Podle prezidenta Miloše Zemana i tisíců Jihočechů je
to ale “zbytečné vyhazování peněz”. Důvodem je to, že o zhruba půl
kilometru dál je roky důstojný památník i se zázemím, který minulé
vlády přišel na více jak 20 milionů korun. A pak fakt, že prasečák stojí
jen na malé části původního pracovně−internačního tábora. V něm 
během války našlo smrt na 300 Romů. Zbytek byl poslán do kon −
centračních táborů Osvětim a podobně.

... pokračování na straně 2

�
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Kdo by neznal Jiřího Lábuse?
Vždyť jeho role i ty dabingové jsou
nepřekonatelné. Ač rodilý Pražák,
k jižním Čechám má velmi blízko.
Dokonce o sobě říká, že jsou jeho
domovem. 

Lábus, který také na jihu Čech
natočil řadu filmů, jako kupříkladu
trilogii  Slunce, seno nebo komedii
Blázni, vodníci a podvodníci, jezdí
od dětství do Volyně. Právě sem
jezdíval s rodiči na chalupu, kterou
má stále.  

„Kdysi jsme tam jezdili s ka −
marády a kolegy, občas tam 
byly i slušné mejda−
dy,” přiznal nedávno
Lábus. 

Do Volyně za ním
často jezdíval třeba
kamarád Oldřich
Kaiser, dnes už neži −
jící herečka Jarosla va
Ha nu šová nebo Dag −
mar Veškr nová, dnes
Havlová.

Herec na chalupu
jezdí kdykoli, kdy má
čas. „Je to moje dět−
ství, jezdím tam rád.
Ale tím, že nemám 

řidičák, tak
buď jezdím
autobusem,
nebo s ně−
kým, kdo mě
tam zaveze,”
svěřil se
Lábus, které−

ho Volyňáci mají rádi.
„Jirka je bezvadnej
chlap a skvělej herec.
Známe ho tu od dob,
kdy sem ještě jezdil
s rodiči a bráchou,”
říká jedna z obyvate−
lek městečka na Stra −
ko nicku.

Slavný herec a da−
bér, který propůjčil
hlas i Marke Simpso −
nové, má rád svůj
klid. Hodně pracuje,
ale snaží se i relaxo−
vat. 

Jiří Lábus se tak
přidal k dalším zná−
mým osobnostem,
které si oblíbily Jiho −
český kraj, jako třeba
Zdeněk Troška, Jiřina
Jirásková, Valerie Za −

wad ská, manželé Hrušínští nebo
třeba Petra Janů. 

„Jižní Čechy jsou jeden z nej−
krásnějších koutů u nás a možná
i na světě,” dodal Jiří Lábus,
předsta vitel i slavného Rumbu raka,
jako své vyznání.. 

(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Pozastaví 
revitalizaci

Jihočeský Písek musí pozasta−
vit projekční práce na revitali −
zaci centra města. Důvodem je
hned několik námitek, které
dora zily od účastníků územního
řízení na radnici. Především
podnikatelé z centra nejvíce kri−
tizují chystané úpravy náměstí
a okolí za desítky milionů korun
a s tím spojený úbytek par −
kovacích míst. Namítají, že
cent rum téměř bez aut je hezká
idea, ale přijdou o tržby, protože
tolik lidí ze vzdálenějších par −
kovišť sem už nezavítá. Námitky
teď posoudí Jihočeský kraj, což
může realitaci zpozdnit o řadu
měsíců.

Kontrolují tábory
Jihočeští hygienici se stejně, ja−
ko v jiných krajích, v těchto mě−
sících zajímají o dětské tábory.
Kotrolují hygienu na sociálních
zařízeních a především kuchyně
a uchovávání potravin. Na jihu
Čech stráví letošní prázdniny na
táborech na 37 tisíc dětí, tedy
nejvíce z celé republiky. 

Hygienici kontrolují stany,
umývárny, záchody, zdravotní
dokumentaci. A velkou pozor−
nost věnují hlavně kuchyním.
Důležité je skladování potravin
i jejich zpracování, především
mas a různých rychle se kazí−
cích surovin. Žádná výraznější
pochybení ale zatím nezazna−
menali. 

Nová metoda
Naprostou léčebnou novinku
zavedly lázně v Třeboni. Jedná
se terapii drobných kloubů,
především na rukách. Zdejší
personál se inspiroval terapií
ve známých slovenských kou−
pelích. Speciální kombinací
sla tiny a vody se léčí drobné
klouby, především ar tritida
či takzvaný syndrom počíta −
čové myši.

Ruce si podle podrobného
postupu pacient namáčí do
směsi teplé 39 st. C a podle
léka řů jsou výsledky po třech
týdnech terapie znát. Třeboňští
se inspirovali v dalších slav−
ných lázních, ve Slovenských
Piešťanoch.

Jiří Lábus 

„Odhaduji to tak na půl až třičtvrtě
miliardy korun se vším všudy,” nechal
se nedávno slyšet jeden z pracovníků
firmy s tím, že při dnešních cenách
může jít i o vyšší částku.

Podle šéfa kultury úředníci už jednali
s akcionáři firmy, která vepřín  provo−
zuje, a plán na jeho odkoupení je při−

pravený. „Veškerý materiál je připra−
ven pro jednání vlády. Vzhledem k to−
mu, že se  tato záležitost nachází v ka−
tegorii vyhrazené, vzhledem k obchod−
ním  partnerům, kteří jsou na druhé
straně, a je třeba respektovat také, že
je to obchodní firma, tak nemohu být
konkrétnější, ale je to záležitost  nej−
bližších týdnů,“ řekl Daniel Herman.

„Chtěl bych, aby toto téma bylo uza−
vřeno a dořešeno ještě do konce vo−
lebního období, to znamená pokud
možno ještě před volbami do Posla −
necké sněmovny, ale záleží na technic−
kém stavu celého vyjednávání,“ řekl
premiér Bohuslav Sobotka. (pru) 

... dokončení ze strany 1

A zase ten prasečák…

�

Jižní Čechy jsou pro mě druhým domovem

Slavný Rumburak ze seriálu Arabela. Bába z mokřin z pohádky „Tři bratři“.
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Dále nabízíme poslední volná místa

Veškeré informace o studiu u ředitelky školy Ing. Marie Bastlové tel.: 773 971 313

Předškolní a mimoškolní pedagogika
(kód oboru 75−31−M/01)

ZŠ, SOŠ a Gymnázium BEAN s.r.o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Mimořádná nabídka vzdělávacích oborů pro školní rok 2017/18 :
Od školního roku 2017/18 otevíráme nový obor v naší škole

� pro maturanty ve  2−letém dálkovém zkráceném studiu
� pro absolventy základních škol ve čtyřletém dálkovém studiu

KONZULTACE BUDOU POUZE VE STAŇKOVĚ
první sobotu v měsíci dle harmonogramu

K přijetí ke studiu je nutno
� mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
� povrzení od lékaře, že student(ka) je schopen(a) 

studovat tento obor

4−LETÝ OBOR JE MOŽNO DÁLKOVĚ STUDOVAT POUZE VE STAŇKOVĚ, a to dvě soboty v měsíci
K výuce slouží i elektronická studijní podpora

OBCHODNÍ AKADEMIE:
– čtyřleté denní a dálkové studium

PODNIKÁNÍ – denní a dálkové studium

KOMINÍK – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční
list jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení

GYMNÁZIUM – čtyřleté denní studium 
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Nová věznice
ČR by mohla mít novou ženskou
věznici. Stát by měla u obce 
Ho mo le na Českobudějovicku,
v místech, kde se za socialismu
plánovala výstavba raketové zá−
kladny. Obyvatelé Homol a při−
družených obcí nejsou nápadem
státu na zřízení ženské věznice
pro 600 až 800 odsouzených žen
zvlášť nadšeni. Sice by zde vznik−
lo na 300 pracovních míst, nic −
méně někteří se bojí o bez −
pečnost. Věznice by mohla začít
fungovat do pěti let. Jednání
s Vězeňskou službou a obcí jsou
ještě v začátcích.

Konečně se dočkají 
Oprava jedné z nejdůležitějších
spojnic z Tábora na Bechyni,
Šveh lova mostu, se konečně blíží
do finále. Poté, co firma, která jej
rozdělala, zkrachovala, musel
Jiho český kraj hledat novou, která
stavbu dokončí. Tisíce aut tak přes
rok míří poměrně složitou a klika−
tou objízdnou trasou. Obyva telé
táborské části Čelko vice si tak od
7. srpna, kdy rekonstrukce mostu
skončí, oddychnou. Opra vy za de−
sítky milionů korun se tak protáhly
o celých osm měsíců. 

Spotřeba roste
Spotřeba vody v Jihočeském kraji
prudce roste. Důvodem je letní
počasí a kromě napouštění bazé−
nů, také zalévání zahrad. Zatím
suché měsíce nezpůsobily v kraji
žádné vyhlášení omezení užívání
vody. Jen za květen a červen ode−
brali zákazníci Jihočeského vodá−
renského svazu oproti průměru
o 200 tisíc kubíků více vody.
Oproti zimě je to čtyřnásobně
vyšší spotřeba. Důvodem je zalé−
vání zahrad a napouštění bazénů.

Dostanou miliony 
Částku přes 22 milionů korun do−
stanou poskytovatelé sociálních
služeb v Jihočeském kraji. Jde
o domovy seniorů, charitu či hos−
pic nebo pro nízkoprahová zaříze−
ní pro děti a mládež. Více než
milion korun dostanou od Jiho −
českého kraje například pracha−
tický Hospic, Nemocnice Vim −
perk i Charita Kaplice i další zaří−
zení, včetně domů s pečovatel−
skou službou. Kraj dostal 131 žá−
dostí, vyhověl 101 z nich.

Ještě po tři víkedy do konce října si
můžete zajet do Sezimova Ústí
a prohlédnout si místa, kde se psaly
dějiny. Benešova vila je přístupna
veřejnosti, ovšem jen v omezených
časech. 

Otevřena je vždy poslední víkend
v měsíci do konce října, a to od 9 do
16  hodin. Protože o prohlídky je veli−
ký zájem, je dobré si je včas rezervo−
vat  na webu Úřadu vlády, kde je
i telefonní kontakt. Právě tento úřad
nemovitost spravuje. 

Do Benešovy vily kromě jiného 
jezdil i T.G. Masaryk, jeho syn Jan či
také herec Vlasta Burian, který u Be −
nešů na kurtech hrával tenis. Kurty se
dochovaly dodnes. Bazén, který zde
měli prezidenštní manželé už tehdy,
prošel pochopitelně proměnou. 

Ve vile se také rozhodovalo o bu−
doucnosti Československa. Jezdil
sem Klement Gottwald, který pak
Evdarda Beneše odstavil a vystřídal
v čele státu.  

Kromě pracovny prezidenta, uvidíte
i jeho ložnici a lůžko, kde v září 1948
vydechl naposledy. Pokud se podíváte

z balkonu ložnice na
zahradu, uvidíte půl−
kruh, kde údajně
kdysi dávno měl ká−
zat Mistr Jan Hus.
Pod ním je pak
hrobka Beneše a je−
ho ženy Hany. 

„Projít se můžete
po zahradě, která

byla chloubou prezidenta a jeho man−
želky. Některé rostliny, a spíše keře,
jsou tu dodnes od chvíle, kdy je tu za−
sadili,” říká průvodkyně.

V dolní části zahrady je i malé mu−
zeum, kde najdete i některé původní
věci z Benešovy vily. Expozici spravu−
je Husitské muzem v Táboře. (pru)

Benešova vila už jenom 3 krát
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� Jaké byly  ty poslední tři měsíce ? 
Osvěžující, v lecčems poučné a sa−
mozřejmě i hektické−:). Potkal jsem
spoustu zajímavých a inspirativních li−
dí, od kterých jsem se toho hodně na−
učil. Víte, těžko se to popisuje, ale je
opravdu úžasné setkávat se s podpo−
rovateli a příznivci třeba u mého stán−
ku, hovořit s nimi tváří v tvář. Každý
takový rozhovor mě nabíjí a ujišťuje
mě v tom, že to má smysl a že nebo−
juji jen za sebe, ale za každého člově−
ka, který si přeje změnu. Jednoduše
řečeno – jsme v tom spolu. 
��Nezalitoval jste přece jen někdy,
byť třeba jen na chvíli, že jste do to−
ho šel? Je toho asi hodně, co se
změnilo a čemu se musíte přizpůso−
bit – ztráta soukromí, slovní útoky,
kritika, nepochopení, …
V žádném případě toho neli−
tuji. Když už se člověk k ně−
čemu takovému rozhodne,
tak po velmi důkladné úvaze
a s vědomím, že cesta zpět
nevede. Už kvůli všem těm
lidem, kteří do mě vkládají
své naděje, si nemůžu stě−
žovat, natož se litovat. Beru
to tak, že za všechny tyto lidi
teď svým způsobem nesu
zodpovědnost. Samozřejmě
ne každý souhlasí s mými názory, ale
i kritice musí člověk naslouchat, pra−
covat s ní. Věcná kritika může člověka
inspirovat a vést k lepším výkonům.
Proto chci všem voličům vzkázat –
vašeho názoru si vážím, ať je jakýko−
liv. Díky za něj! Je dobře, že se o dění
v naší zemi zajímáte. 
��Přes to všechno, je něco, co vás
mrzí, nebo co byste zpětně udělal 
jinak?
Napadá mě teď jedna věc, která mě
zamrzela. Může se to jevit jako drob−
nost, ale pro mě i tyto zdánlivé malič−
kosti mají význam. Tahle souvisí s ne−
dávnou demonstrací na Václavském

náměstí, kde lidé neváhali stát dlou−
hou frontu, aby se mi podepsali na
petiční arch. Po demonstraci, když už
se náměstí vylidnilo, já byl na cestě
domů a můj štáb balil stánek, přiběhla
k němu parta lidí s českou vlajkou
a ptali se po mně. Byla to parta přátel,
která za mnou jela až
z Poličky, ale vlak se
o několik hodin zpo −
zdil. Nesmírně je prý
mrzelo, že mě neza−
stihli a mě to mrzí ta−
ké, když už tu cestu
vážili. Lidé z mého štá−
bu ještě vydolovali
z auta arch, dali jim ho
podepsat a parta odje−

la zpět do Poličky s konstatováním, že
ten den měl přece jen smysl. Často si
na to vzpomenu a vždy si řeknu –
ano, opravdu to má smysl. Právě kvůli
takovým lidem. 
��Jak to všechno prožívá vaše žena? 
Jak s oblibou říká, když jsem jí ozná−
mil, že bych chtěl kandidovat, přešel
ji humor. Teď je ale mou obrovskou
oporou. Jezdí se mnou na besedy,
sbírá se mnou podpisy, snaží se mi
vytvořit perfektní zázemí a já jí za to
jsem nesmírně vděčný. Smířila se
i s tím, že když se teď dostaneme
na naši chatu, tak spíše na otočku,
abychom tam posekali trávu. Jsme

manželé 43 let, máme dvě dcery
a dva vnuky a víme, že spolu zvlád−
neme všechno. 
��Chata je tedy vaše útočiště? 
Ano, to rozhodně. Je to útočiště do−
budované vlastníma rukama, o to víc
nám přirostlo k srdci. Jezdíme tam už
30 let a nikam se tak rádi nevracíme,
jako právě tam. Někdy si říkáme, proč
jezdit do ciziny, když máte sice malou,
ale krásnou a útulnou chatu v Česku?
Kam se hrabou Maledivy, když může−
te koukat na Kamýk.
��Říkal jste, že jste si chatu dobudo−
vali. Čili představa věčně zahlouba−
ného vědce nepoužitelného pro prá−
ci rukama je klišé?
Já mohu hovořit pouze sám za sebe.
Troufám si říct, a moje žena by to jistě
potvrdila, že jsem i docela technicky
zdatný a v praktickém životě použitel−
ný. Už jako náctiletý jsem s rodiči sta−

věl dvougenerační domek. Docela
jsme se při tom nadřeli. Občas jsem
sice záviděl kamarádům, že se jdou
koupat, zatímco my s bratrem jsme
makali na stavbě, ale stejně bych ne−
měnil. Bylo to naše velké rodinné dílo
a každé takové rodinu stmeluje. A ko−
neckonců jsem pak zkušenosti využil
i při dostavbě chaty. Několik sezón
jsme o víkendech kopali základy, be−
tonovali, zdili, prostě stavěli a stavěli.
A jsme na sebe pyšní.  
��O čem se bavíte s lidmi, kteří vás
osloví?
Obecně řečeno bych chtěl především
v lidech obnovit naději, že politika se
dá dělat slušně a ve prospěch země.
Přesvědčit je, že není třeba bát se bu−
doucnosti, když v sobě povzbudíme
tvořivé síly.

��Konkrétně − jak toho docílit? 
Začít můžeme u dodržování Ústavy.
V ní je totiž řečeno vše podstatné. A je
s podivem, že se občas někdo pokou−
ší o opravdu bizarní výklady nebo spíš
ignoraci Ústavy. Jistě, některé pasáže
nejsou zcela přesným návodem, jak
postupovat, ale pak musí nastoupit
respekt k duchu Ústavy. A ten je jas−
ný. Je to jedinečný návod, jak spravo−
vat zemi. 
��A další témata? 
Tak třeba vzdělání. Tím vůbec ne−
myslím tituly, ale prostor pro lidskou
tvořivost. Náš nejcennější obnovitel−
ný zdroj je lidský potenciál. Nejen vy−
sokoškolsky vzdělaní lidé, ale třeba
i šikovní řemeslníci. V tom chci
Českou republiku posunout mezi ev−
ropskou elitu. Všichni přece chceme,
aby se naše děti, ale i naše vnoučata,
uplatnily.

Dalším důležitým tématem
je oblast sociální. Úcta k ro−
dině. Rychle například roste
počet seniorů a péče o ně
se musí stát trvalou sou−
částí promyšleného sociál−
ního systému. Každý si za−
slouží prožít stáří důstojně.
Kromě toho mám ještě 
jednu agendu – otevření
Hradu. Hrad musí být přá−
telským místem pro všech−
ny. Každé ze zmíněných té−
mat by ale zasluhovalo 
samostatnou kapitolu.
�� To, co lidi dlouhodobě
zajímá, je také uprchlická
krize. Jak byste ji řešil vy?
Nedávno jsem na tentýž do−

taz odpovídal   a moc mě potěšilo, že
se lidé právě s mou odpovědí ztotož−
nili nejvíce, navíc v anonymním hlaso−
vání, kdy nevěděli, která odpověď patří
jakému kandidátovi. Odpo věděl jsem,
že musíme kromě následků krize řešit
také příčiny. Evropa musí lépe hájit
svou vnější hranici a kontrolovat
všechny, kdo k nám přicházejí.
Současně je nutné posílit všechny
složky ochrany, včetně tajných slu−
žeb. Jen tak omezíme riziko útoků
tero ristů. Problémy je třeba řešit
v místech jejich vzniku, k tomu máme
ekonomickou sílu Evropy. Jak říkám,
každá nová studna nebo závlahový
systém v subsaharské Africe snižují
motivaci místních obyvatel migrovat.
Tam musí Evropa nasměrovat úsilí.
Ne do nucených kvót. (red)

Narozen ve znamení Vodnáře
v roce 1949, vystudovaný che−
mik, který posledních 8 let
předsedal Akademii věd. Před
třemi měsíci oficiálně oznámil,
že se rozhodl kandidovat na
úřad prezidenta. Řeč je o pro−
fesoru Jiřím Drahošovi, který
v mi nulých dnech zavítal také
do Plzně mezi podnikatele.   

Na každém setkání s lidmi hovoří Jiří Drahoš 
o problémech, které je zajímají.

Jiří Drahoš

Není třeba bát se budoucnosti, 
když v sobě povzbudíme tvořivé síly



Klíšťovka ohrožuje
všechny

Jihočeští hygienici zaznamenali
od začátku roku už přes 30 pří−
padů klíšťové encefalitidy. Nej −
větší výskyt je zatím na Česko −
budějovicku. V tomto okrese se
letos objevilo sedm případů.

„Zdá se, že aktivita klíšťat je ny−
ní v plném proudu. Podporuje ji
především teplé a vlhké počasí.
Vyzýváme proto občany k obez−
řetnosti a opatrnosti při rekreaci
a pobytu v přírodě,“ uvedla ředi−
telka českobudějovické krajské
hygienické stanice Kvetoslava
Kotrbová.

Dodala, že riziko nehrozí pouze
v lesích nebo na loukách ve ven−
kovském prostředí. „Výskyt klíš−
ťat je zaznamenán i v příměst−
ských parcích, stejně tak jako ve
výškách nad 750 metrů, tedy ve
vyšších partiích Šumavy či Novo −
hradských hor. Turisté, rybáři,
houbaři či děti na letních táborech
by měli věnovat pozornost správ−
nému oblečení a obutí. Po pobytu
v přírodě se pak převléknout,
a pokud je to možné, i osprchovat
se,“ uvedla.

Hygienici letos evidovali na 70
případů lymeské boreliózy. I toto
onemocnění se vyskytuje přibliž−
ně ve stejné míře jako loni v tuto
dobu. Nejmasivněji se klíšťová
encefalitida objevila v roce 2011.
Tehdy bylo v Jihočeském kraji
170 případů.

Léčba klíšťové encefalitidy, ne−
hnisavého zánětu mozkových
blan nebo mozku, není známá, lé−
čí se jen příznaky. V první fázi se
objevují teploty s charakteristic−
kými příznaky – únavou, bolestmi
hlavy, svalstva a malátností.

Po částečné úlevě ve druhé fázi
nastupují nesnesitelné bolesti
hlavy, závratě, malátnost a vyso−
ké teploty. U řady pacientů je prů−
běh onemocnění velmi vážný,
infek ce může skončit i smrtí.

Borelióza je podle lékařů méně
závažnou nemocí, může však
způsobit potíže s klouby nebo se
srdcem. Léčit se dá antibiotiky.
Proti borelióze očkování není. 
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Letošní rok je pro losy evropské,
kteří jsou ohroženým druhem 
na jihu Čech, velmi kritický! Už tře−
tí zvíře zahynulo pod koly aut.
Srážku s automobilem na Šumavě
a v Pošumaví za těch sedm měsíců
nepřežili tři losi evropští a rys 
ostrovid.

Ve dvou případech je situace o to
tragičtější, že se jednalo o usmrcení
kojících samic, a tak je velmi prav−
děpodobné, že uhynou i jejich mlá−
ďata. Na konci června došlo ke stře−
tu automobilu a kojící rysice na trase
mezi Vimperkem a Volyní, v polovině
července zase řidič osobního auto−
mobilu nedokázal zabránit střetu se
samicí losa evropského nedaleko
Frymburku u Lipna.

„To už byla třetí losice, která letos
nepřežila srážku s automobilem.
V prvním případě se jednalo o mla−
dou samici losa, která byla sražena
na pravé straně Lipna v polovině

března. Druhá losice byla sražena
v polovině června u obce Studánky za
Vyšším Brodem. Třetí letošní nehoda,
při které uhynul los, se stala o měsíc
později na levé straně Lipenské pře−
hrady. To se jednalo o samici,“ vypo−
čítává smutnou bilanci Jan Mokrý

z Odboru ochrany přírody Správy
Národního parku Šumava.

„Pokud se navíc jedná o úmrtí ko−
jící samice, je to o dost horší, proto−

že velmi pravděpodobně nepřežijí ani
její mláďata. A když odhadujeme po−
četnost stáda losů evropských na
Lipensku okolo dvaceti kusů, tak
s každým takto uhynulým zvířetem
se možnost udržení této malé popu−
lace razantně snižuje,“ dodal Mokrý.

Při nehodách se naštěstí nezranil
žádný řidič ani spolujezdec. Přitom
srážka s takovým zvířetem může

skončit až velmi vážně nebo fatálně.
Náraz auta do losa je podobný, jako
kdyby se srazil s jiným menším 
autem. (pru)

Tragický rok pro losy

Českokrumlovská vodní záchranná
služba zřejmě bude dál provozovat
svoji stanici na břehu lipenské pře−
hrady. Základnu v místě zvaném
Kyselov chtěl zdemolovat její vlast −
ník, šumavský národní park, jehož
zřizovatelem je ministerstvo život−
ního prostředí. 

Ministr životního prostředí Richard
Brabec ale souhlasí s tím, aby stanice
u lipenské přehrady dál fungovala.

„Poté, co jsme ministerstvu ži −
votního prostředí zaslali vysvětlující
dopis, ministr Brabec osobně

navští vil základnu v Kyselově. Shodli
jsme se, že nyní budeme společně
pracovat na projektu zásadní re −
konstrukce stávajícího objektu tak,
aby byl důstojným zařízením vzhle−
dem k poskytovaným službám.
Navíc využití by v něm mohla najít
nejen vodní záchranná služba,
ale také Národní park Šumava,“ uve−
dla jihočeská hejtmanka Ivana
Stráská.

Šumavský národní park v minu−
losti uvedl, že existence stanice
ohrožuje výskyt chráněných živoči−

chů, jako jsou los evropský, hýl rudý
a tetřívek obecný. Navíc kritizoval
fakt, že záchranáři objekt využívali
ke komerčním účelům v podobě
restau race a tábořiště.

Podle záchranářů je ale základna
v Kyselově důležitá, protože obslu−
huje celou pravou stranu lipenské
přehrady. Navíc pokud by museli ve
stávajícím objektu skončit, těžko
by hledali nové zázemí, jelikož
v oblasti je stavební uzávěra. Za −
chování zákla dy v Kyselově podpo−
ruje i Jihočeský kraj. (pru)

Stezky korunami stromů jsou ne−
všedními turistickými atrakcemi,
které zpestřují pobyt turistům
přede vším na horách. Tato kombi−
nace rozhledny, naučné stezky
a adrenalinové atrakce se v Česku
poprvé objevila před pěti lety ne−
daleko Lipna nad Vltavou, Inspirací
jí byla bavorská stezka Baumwip −
felpfad u města Neuschönau v srd−
ci Bavorského lesa, která byla ote−
vřena v září 2009.

Lipenská stezka korunami stromů
nabízí návštěvníkům výhled až ze
čtyřicetimetrové výšky. Trasa vede
ve špičkách vzrostlých dřevin u li−
penského jezera a měří 675 metrů.
Její vybudování přišlo na 62 milionů
korun. Lipenskou stezku navštěvuje

několik stovek tisíc lidí ročně, jedná
se o jednu z nejvyhledávanějších 
atrakcí v kraji. 

Na konci stezky mohou návštěvní−
ci sjet na zem po točivém tobogánu,
dlouhém 52 metrů. Na konci roku

2015 byla otevřena Stezka v obla−
cích v Dolní Moravě na Orlicko −
ústecku v pohoří Králický Sněžník.
Letos první návštěvníky uvítala další
stezka, tentokrát v Krkonoších na
úpatí Černé hory. (pru)

Vodní záchranáři na Lipně zůstanou

Stezka v korunách stromů slaví 
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Demolice základny vodní záchran−
né služby na pravém břehu Lipna
se odkládá. Zasáhl i ministr život−
ního prostředí Richard Brabec.

Základnu v Kyselově chtěl zdemo−
lovat její vlastník, šumavský národní
park. Záchranáři naopak stojí o její
zachování. „Stanice by měla sloužit
hlavně lidem na pravém břehu pře−
hrady. To místo je nástupiště přede−

vším pro zahraniční návštěvníky,
kteří často vůbec nevědí, jaké ne−
bezpečí skýtá Lipno,“ řekl šéf čes−
kokrumlovských vodních záchraná−

řů Milan Bukáček. 
„Demolice by se

měla odložit, to je
poslední zpráva,
kterou jsem dostal
od Jihočeského
kraje,“ dodal. 

Tak se shodli
i ministr Brabec
a hejtmanka Jiho −
českého kraje Iva −
na Stráská. O bu−
doucnosti kyse −

lovské stanice bude v průběhu srpna
se všemi zúčastněnými stranami
jednat ministr životního prostředí
právě ministr. 

Pak budou záchranáři řešit možné
vybudování nové základny. (pru)

Základna vodní záchranné služby

Nové otáčivé hlediště v Českém
Krumlově by mohlo vzniknout po−
dle návrhu scénografa Joana
Brehmse, od jehož narození uplyne
5. července 110 let. Mělo by dvě
hlediště, mezi nimiž by byl komorní
hrací prostor, a oproti nynější kon−
strukci dvojnásobnou kapacitu.
Náklady by přesáhly 100 milionů
korun. 

Stávající Točna loni přilákala přes
54 tisíc diváků. „Na tržbách z otáči−
vého hlediště získalo loni Jihočeské
divadlo 31,5 milionu korun, což je
70 procent všech tržeb ze vstupné−
ho. Letos čekáme tržby z točny oko−
lo 32 milionů. Odehrajeme 90 před−
stavení,” podotkl ředitel divadla
Lukáš Průdek.

Příští rok zkomplikuje sezonu
oprava letohrádku Bellarie. Na točně
v zámecké zahradě může hrát di −
vadlo do roku 2020, dohodlo se na
tom s památkáři.

Návrh z roku 1972, divadlo se
dvěma hledišti, připravoval Brehms
pro Mexiko, ale ze spolupráce sešlo.
Nová točna by měla dvojnásobnou
kapacitu, kterou by divadlo naplnilo,
neboť většina titulů je vyprodaná

v březnu. Současná točna, vážící
650 tun, je z roku 1994, vejde se na
ni 644 diváků.

„Byl by to odkaz na Brehmsův pa−
tent otáčivého hlediště, které se otá−
čí  stejně jako to stávající, ale záro−

veň se umí otočit do sebe, vyjede
ještě do výšky. A najednou se diváci
dívají na arénu, uprostřed je malá 
orchestra, na které se hraje, čímž se
v uvozovkách vypne ten plenér, a je
prostor pro komorní herectví. Po
80 letech by to byl zase velmi zají−
mavý rozvoj fenoménu plenérového

divadla na otáčivém hledišti,“ dodal
ředitel Průdek.

České Budějovice, které jsou fak −
tic kým vlastníkem hlediště v Krum −
lově,  chystají architektonickou sou−
těž na novou podobu hlediště. 

Sezonu před hledištěm, které se
poprvé roztočilo 9. června 1958,
zkomplikuje příští rok oprava leto −
hrádku Bellarie. Náklady dosáhnou
30 milionů, oprava potrvá do roku
2020. Letos a v roce 2018 se budou
na roko kové stavbě opravovat plášť,
schodiště a vyvýšené terasy.

„Budou to poměrně hlučné, ná−
ročné stavební práce: odvozy množ−
ství kamenických prvků, výkopy,
hromady materiálu, hlíny. Některé
postupy se musí provést v dosta −
tečném předstihu před mrazy, mezi
květnem až zářím, což je přesně
obdo bí divadelní produkce. Budeme
se muset domlouvat na počtu  před−
stavení a zkoušek. Tvrdě budeme
vyžadovat ústupky od Jihočeského
divadla,“ řekl kastelán českokrum−
lovského zámku Pavel Slavko, který
je  zapřísáhlým odpůrcem točny.  

Ředitel divadla ale namítá, že ne−
dávno dostal informaci od ředitele
jihočeských památkářů, že příští rok
opravy divadelní provoz neovlivní.
„Určitě do něj zasáhnou, bude se vy−
klízet zázemí, dělat interiéry a fasá−
da,“ dodala mluvčí jihočeských pa−
mátkářů Markéta Slabová.

Jihočeské divadlo uvádí letos před
otáčivým hledištěm dvě premiéry,
a to operu Trubadúr a balet Val mont,
v repríze jiné komedie se představí
Petr Rychlý jako král Jindřich VIII.
Více než polovina návštěvníků přijíž−
dí z  Prahy a středních čech, na ope−
ře převažují zahraniční diváci. (pru)

Nová krumlovská točna by mohla mít dvě jeviště
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Holčička 
v babyboxu

Do babyboxu v jindřichohradecké
nemocnici koncem července ně−
kdo odložil nechtěné miminko. Šlo
o holčičku. Podle ředitele nemoc−
nice Miroslava Janovského je dítě
zdravé. 

Holčička pojmenovaná Ivana je
11. letošním dítětem nalezeným
v babyboxu, celkově 157. mimin−
kem vloženým v Česku do baby−
boxu. „Holčička dostala jméno
Ivana, po jihočeské hejtmance
Ivaně Stráské,” řekl zakladatel ba−
byboxů Ludvík Hess.

Babybox v Jindřichově Hradci
funguje od roku 2008, jeho vylep−
šená verze je ve městě od letošního
února. Dosud jindřichohradecký
babybox pomohl holčičce Adélce. 

„V kraji byla jen čtyři odložená
děťátka, přibylo páté. Stejně zů −
stává Jihočeský kraj na posledním
místě,“ řekl Hess. Holčička Ivanka
je 11. letošním dítětem vloženým
v ČR do babyboxu. Podle statistik
vložili Češi do baby boxů dosud 90
dívek a 67 chlapců.

Jsou nejlepší 
v léčbě mrtvice

Mrtvice je onemocnění, které už
dávno nepostihuje jen lidi v senior−
ském věku, ale někdy i velmi mladé.
Důležitá je rychlost, kdy se pacient
dostane k lékaři a zahájení léčby.
Písecká nemocnice patří k nejlep−
ším v zemi právě  v této péči. 

V písecké nemocnici už skoro
rok funguje druhý jihočeský cent −
rální příjem pro akutní mozkové
příhody. „Naši lékaři se v rychlosti
medicínského zákroku už v prv−
ních měsících dostali na druhé
místo v republice i před velkými fa−
kultními nemocnicemi,” řekl s pý−
chou ředitel nemocnice Jiří Holan.

Pacienti jsou zde okamžitě vy−
šetřeni a pomoci v podobě léčby
se jim dostává během pár desítek
minut. To mnoha lidem zachrání
život či eliminuje  možné doživotní
následky. Ty mohou být někdy
hodně zásadní – ztráta řeči, zásad−
ní omezení pohybu. Pokud se pa−
cientovi dostane včas odborná po−
moc, je veliká šance, že onemoc−
nění zůstane bez následků. (pru)

Do písecké nemocnice přichází
stále více pacientů s kýlou. Důvo −
dem je fakt, že zde už osmým ro−
kem funguje Centrum pro řešení
kýly, které poskytuje vynikající péči
v této oblasti. V Centru využívají
nejmodernější poznatky
tohoto oboru, novinky
a přístrojové vybavení
k zákrokům, šitým pa−
cientům na míru.

Písecká nemocnice
pa tří mezi chirurgická
pracoviště v České re −
pub lice s komplexní péčí
o pacienty s kýlou široké−
ho věkového spektra.
V současnosti  zde pro−
vádí ročně na čtyři sta operací, ze 
60 procent se jedná o tříselné kýly. 

„V Písku je tato operativa rozvinu−
tá, a to zejména proto, že ji zde pro−
vozujeme řadu let a máme tedy
značné zkušenosti. Centrum pro ře−
šení kýly jsme založili v roce 2010.
Vloni jsme začali ve větší míře zajiš−
ťovat i péči o dětské pacienty, trpící

tímto onemocněním, a to díky vzniku
Dětské chirurgické poradny,“ uvedl
ředitel zařízení MUDr. Jiří Holan.

Při péči o pacienty s kýlou v Písku
respektují nejmodernější způsoby
operování, používají polovstřebatel−

né, velkoporézní a plně elastické
implan táty, které jsou lidským orga−
nismem velmi dobře snášeny. Me −
toda s sebou mimo jiné přináší lepší
kosmetický efekt, kratší dobu hospi−
talizace i rychlejší rekonvalescenci.
Operace jsou většinou prováděny la−
paroskopicky a propracovaný po−
stup běžně umožňuje hospitalizaci

pacienta v nemocnici o délce maxi−
málně čtyř dní a po dvou až třech
týdnech jeho návrat do práce.

Centrum a jeho poradna usnadňují
práci s pacienty. „Máme prostor vy−
světlit jim v klidu vše potřebné o tom−
to onemocnění. Velmi důležitá je také
zpětná vazba, tedy dlouhodobé sle−
dování pacientů po operaci. Všechny
zveme v pravidelných intervalech na
kontroly, výsledky zaznamenáváme
do speciálních protokolů a získané
zkušenosti aplikujeme, ale také je
předáváme i dalším odborníkům,“
dodala lékařka Lenka Cafourková.

Do centra, které je přístupné veřej−
nosti každé pondělí od 9 do 12 ho−
din, přicházejí pacienti bez doporu−
čení svého lékaře nejen ze spádové−
ho obvodu  písecké nemocnice. Po
vyšetření je stanovena indikace
k případnému operačnímu zákroku.
Ten je co do rozsahu a způsobu vý−
konu prováděn na míru každému pa−
cientovi podle stavu, věku, velikosti
kýly a prognózy dalšího  pracovního
života. Je zde rovněž prostor na se−
známení pacienta se všemi aspekty
onemocnění, způsobu operace a ta−
ké pooperační péče.

Kýly je čím dál více

Nemocnice Strakonice má no−
vou náměstkyni pro ošetřova−
telskou péči. Stala se jí Edita
Kla víková, která do té doby pů−
sobila v nemocnici jako vrchní
sestra chirurgického oddělení.

„V současné personálně pro−
blematické době je jejím hlavním
úkolem především zajišťování
odborného zdravotnického nelé−

kařského perso−
nálu, vedení me−
todiky kvality
ošetřova telské
péče a dohlížení
nad jejím dodr−
žováním,“ uvedl
ředitel strako−
nické nemocni−
ce Tomáš Fiala.

Dosavadní náměstkyní pro ošet−
řovatelskou péči byla Marie Janouš −
ková, která vedla střední a nižší zdra−
votnický personál Nemoc nice Stra −
konice od roku 1988. Strakonická
nemocnice patří k jedněm z nejlep−
ších zdravotnických zařízení v ČR.
Něko likrát vyhrála v anketě o nejlepší
nemocnici a k pacientům přistupuje
velmi individuálně. (pru)

Krajští radní dnes zvolili Zuzanu
Roithovou, exministryni zdravot−
nictví, do představenstev všech
osmi nemocnic holdingu Jihočeské
nemocnice. Zastupitelé ji původně
v červnu  nezvolili. Roithová je za−
tím příjemně překvapena, jak jsou
nemocnice výborně vybavené.
Nově také budou mít členové ve −
dení jihočesých nemocnic nižší 
odměny. 

Kraj, který je jejich zřizovatelem,
tím ročně ušetří 24 milionů korun,
uspořenou částku chce uvolnit na
chod nemocnic. 

Otázka odměn pro vedení nemoc−
nic vedla k pádu bývalé krajské koa−
lice. ANO kvůli výši platů kritizovalo
sociální demokracii, která se podílí
na vedení kraje od roku 2008.

Současná koalice, kterou v dubnu
vytvořily ČSSD, Pro Jižní Čechy,
Jihočeši 2012 a KDU−ČSL, se shod−
la, že systém odměňování změní.

Představenstva byla prozatím
dvou členná, teď jsou tříčlenná. Bý −
valá ministryně zdravotnictví Roitho −
vá řekla, že bez tohoto kroku by hol−
ding nemohl fungovat. Podle ní již
zákon z roku 2014 stanoví, že slože−
ní představenstva společnosti, kte−

rou stoprocentně vlastní kraj, nemu−
sí schvalovat zastupitelé.

„Stejně tak byli nedávno zvoleni
členové představenstva holdingu
v Plzeňském kraji. Já funguji v holdin−
gu od května, řeším ty věci, objíždím
teď nemocnice, debatuji s řediteli, ře−
šíme personální koncepci a problémy,
co pro ně může holding udělat. Dojmy
mám velmi příznivé ve smyslu, že mě
překvapuje, jak jsou nemocnice vý−
borně vybavené, zrekonstruované, je
tam úžasná čistota, a to i na odděle−
ních dlouhodobé péče. Úroveň je
srov natelná  s nemocnicemi, které
znám ze zahraničí,“ řekla Roithová.
Zabývat se chce personálními otázka−
mi, kvalitou péče a komunikací, ne je −
nom ekonomikou. U ředitelů nemoc −
nic vidí vstřícnost a velký zájem…

Nová náměstkyně ošetřovatelské péče

Exministryně vede Jihočeské nemocnice
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V Čimelicích se na sklonku léta –
přesně 24. až 27. srpna, sejdou mi−
lovníci zahradnického  a zahrád−
kářského oboru. 
V areálu zahradnictví Zá −
mecké zahrady v Čime −
licích bude pro ně připra−
veno na 50 aranžova−
ných expozic v uprave−
ných sklenících a foliov−
nících. Můžete se těšit na
spojení výtvarného umění
paní Olgy Volfové a květino−
vých vazeb, které vytvoří zku −
šení floristé. Umělecká  expozice
„Květinová Poemila Olgy Volfové“  bu−
de doplněna  podmanivými  verši  paní
Patákové Boučkové. Do překvapivě
pestrého „Života v trávě“ Vám dá na−

hlédnout prostřednictvím svých krás−
ných fotografií a našich květin paní
Vendy Štofflová.  Jistě zaujnou i foto−

grafie stejné autorky ve vstupní hale,
ze kterých jsme vytvořili expozicii

„Krásy naší přírody v proměnách
ročního období“. 

Originální obrazy a  ke−
ramika výtvarnic Evy
a Jany Ďurčových bu−
de jádrem další expo−
zice, nazvané „Staré
časy“. Věřím, že spo−
jení fantazie obou vý−

tvarnic, zajímavých do−
plňků a květin, bude opět

velmi netradiční a působivé. 
O tom že, řemeslo „kvete“ v každé
době, Vás přesvědčí šikovné ruce
aranžérů  a floristů v expozici „Roz −
kvetlá řemesla“, s dobovými doplňky
z muzea v Rožmitále pod Třemšínem. 

Pracovníci zahradnictví Zámecká 
zahrada Čimelice se letos pokusí ob−
jevit se svými květinami „Romantická

zákoutí v Čechách“.
Sor  timent balkono−
vých květin již roste ve
sklenících do krásy
a věřím, že se nám ho
opět podaří tzv. dobře
načasovat. 
V dalších expozicích
uvidíte opět velké
množství rostlin, které
připravují zahradníci
z Čech i Moravy.
Na představení sorti−
mentu gladiol, jiřin, lilií,
na vytvoření dekorativ−
ních vazeb a osazení
květinových expozic se
zpravidla použije na
5 000 kusů řezaných
květů, 3 000 ks  vel−
kých dekorativních kvě −
tin  a několik tisíc  dal−
ších rostlin v menších expozicích i na
prodejních stáncích zahradníků. 
Většinu vystavovaných rostlin spolu
s dalšími zahradnickými doplňky, osi−

vem, cibulovinami, keramikou, prou−
těnými doplňky si mohou návštěvníci
v areálu zahradnictví již tradičně 
zakoupit. 

V přilehlém parku v čimelickém zám−
ku připravuje Klub přátel přírody ve
stejném termínu výstavu myslivosti
a ochrany přírody s doprovodným
programem. 
U sportovní haly můžete posedět
u občerstvení s hudbou či navštívit
výstavu drobného zvířectva. 
Věřím, že pokud bude příjemné poča−
sí, tak 32. ročník tradiční výstavy kvě−
tin Čimelice 2017 návštevníky opět
nezklame. 

Ing. Hana Chvalová, Zahradnictví
Zámecká zahrada Čimelice

Bližší informace: 
Zámecká zahrada Čimelice 

www.zahradacimelice.cz 
vystava@zahradacimelice.cz 

tel.: 382 228 192 

Svátek milovníků květin na sklonku léta
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Dostanou peníze
Každý prvňáček, který půjde letos
do školy, dostane od města České
Budějovice příspěvek na školní po−
třeby. Rozhodli o tom radní, stejně
jako už posledních pět let. Ma −
gistrát v rámci takzvaného pastel−
kovného přispěje letos na školní
potřeby pro prvňáčky přes 420 ti−
síc korun. Peníze nedostanou pří−
mo rodiče dětí, ale školy, které pak
pastelky, sešity nebo vodovky 
v určené hodnotě dětem nakoupí.
České Budějovice mimořádnou
dotaci pro prvňáčky poskytují pra−
videlně od roku 2012.

Opraví most
Další důležitý jihočeský most če−
ská náročná rekonstrukce. Po roz−
sáhlé opravě Žďákovského mostu
připravuje Ředitelství silnic a dálnic
opravu Podolského mostu. Pro
obyvatele a řidiče z okolí to bude
znamenat velké komplikace. 

Oprava Podolského mostu za
mnoho desítek milionů korun,
který vznikl během druhé světové
války, a dokonce dostal kdysi 
několik světových cen jako nej −
krásnější most Evropy, by měla
začít do tří let. Bude zcela uzavřen
a veške rá doprava bude svedena
po objízdných trasách po okolí.

Létají i v noci
Jihočeská letecká letecká zá−
chranka, kterou od ledna provo−
zuje armáda v Bechyni, přešla na
nepřetržitý provoz. Znamená to
větší šanci na záchranu lidí ve vel−
mi vážném stavu po kolapsech či
nehodách. Nově tak jihočeští zá−
chranáři mohou s vrtulníkem létat
i v noci. Omezením jsou pouze
špatné povětrnostní podmínky,
mlha, bouřka a v zimě pak napří−
klad silné sněžení.

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

Zpěvák a muzikálový herec Josef
Vágner opět zavítal na jih Čech.
Čekalo ho tu krátké mediální tour.
Představil totiž nový singl a klip
záro veň s názvem Muž z planety
Hollywood. 

Jde o novou píseň, kterou ani nena−
psal, ani nenatočil a nezprodukoval
zpěvákův otec a hitmaker Karel Vágner.

„Rozhodl jsem se jít tak trochu ji−
nou cestou. Mám nový tvůrčí tým.
Písničku napsala Patricie, která mimo
jiné udělala hit Ewě Farne Boky jako
skříň nebo Václavu Neckářovi Kluk
z plakátu. Chystáme i další věci a je
to tak trochu jiný repertoár, než jsem
měl doposud,” svěřil se Josef
Vágner, který v Čes kých Budějovicích
poskytl rozhovor Českému rozhlasu

i oběma jiho českým televizím. Jeho
klip na youtube shlédly už tisí ce fa−
noušků a písnička se líbí.

„Jižní Čechy mám moc rád. Ne
moc často se sem dostanu, ale
mnohokrát jsem tu taky vystupoval.
Je tu krásně a přál bych si mít nějak
víc času, abych měl šanci tu být 
více,” řekl Vágner.

Zpěvák nyní zkouší na pražské
Broadwayi nový muzikál Michala
Davida Muž se železnou maskou, kte−
rý bude mít premiéru na podzim.
Kromě toho hraje v muzikálech 
Dra cula nebo Mýdlový princ. 

„Nedávno jsem se s přítelkyní za−
snoubil a to jsou asi ty největší novin−
ky,” dodal Josef Vágner, který léto tráví
mezi chalupou, Prahou a svými kon−
certními vystoupeními. Během adven−
tu pak chystá sérii Vánočních koncer−
tů s dětskými pěveckými sbory. (pru)

Vágner má nový hit a představil ho i Jihočechům

V minulém vydání našeho časopisu
jsme přinesli první kapitolu z cyklu
„Co se do naší knihy nevešlo“, nava−
zující na knihu „Z Normandie přes
Ardeny až k nám“. Jedná se o téma−
ta, v nichž přední místo zaujímá pá−
trání po uměleckých dílech a pokla−
dech tvořených zlatými cihlami
spolu se zlatými a stříbrnými platid−
ly. To vše se nacisté na konci 2. svě−
tové války pokusili před spojenci
ukrýt v bláhové naději, že se díky
Hitlerovým „zázračným zbraním“
podaří protivníka na východní i na
západní frontě porazit.

Dobývání Norimberka
17. dubna 1945 zahájily dvě pěší divi−
ze 7. americké armády (3. a 45.) útok
na Norimberk, baštu nacistického
hnutí. Boj ve starobylém centru města
byl nelítostný. Přišel rozkaz postupo−
vat dále směrem k norimberskému
hradu, probojovat se pod hrad a obsa−
dit v uličce Schmiedgasse bunkr, který
se nacházel v podzemí hradu. Bunkr
byl vytesán do skály, na němž norim−
berský hrad stojí. Předmětem zájmu
byl nacisty ukrytý poklad.
Zde se musíme vrátit o několik měsí−
ců zpět, do tábora německých váleč−
ných zajatců v belgickém Namuru,
kde nadporučík Walter Horn prováděl
jejich výslech. Byl příslušníkem spe −
ciální zpravodajské jednotky Pattono −
vy 3. armády a stejně jako jeho kole−
gové, ovládal skvěle německý jazyk,
protože byl jeho jazykem mateřským!
Byl kunsthistorikem, studoval na uni−
verzitách v Heidelbergu a v Berlíně, di−
zer tační práci obhájil na univerzitě
v Hamburku. V roce 1937 emigroval
před nacismem do USA. Jeho znalosti
německého prostředí a mateřský ja−
zyk ho předurčily k činnosti v rámci
zpravodajské služby v US Army. Do

svého nástupu k US Army byl profe−
sorem historie umění na kalifornské
univerzitě v Barkeley.

Hrozba chemických zbraní
Hornovým prvořadým úkolem bylo
přesně programovanými výslechy ně−
meckých zajatců pá−
trat po stopách mož−
ného nasazení che−
mických zbraní ně−
meckou armádou na
západní frontě a sa−
mozřejmě také po
podezřelých oso−
bách – příslušnících
SS, vysokých nacis−
tických pohlavárech,
kteří se v přestrojení
za prosté vojáky
sna žili uniknout za −
jetí. (Zajímavé je, že
americká armáda
objevila v prostoru vojenského cvičiš−
tě Grafenwöhr nedaleko německo –
české hranice v dubnu 1945 rozsáhlý
areál s uskladněnými chemickými
zbraněmi připravenými k použití, k ně−
muž ale z doposud neznámých důvo−
dů nedošlo).

Poklad pod hradem
Při rozhovoru s je dním zajatcem, pro−
stým vojákem z Norimberka, se nad−
poručík Walter Horn od něho dozvěděl
o speciálně vybudovaném bunkru pod
norimberským hradem, v němž se je−
ho rodiče starali o bezpečné uchování
mimořádného pokladu, a to na rozkaz
samotného Hitlera… Bunkr ukrýval
korunovační klenoty – relikvie tzv.
Svaté říše římské národa německého,
které Hitler ve spolupráci s Heinrichem
Himmlerem, říšským vedoucím SS,
nechal odvézt po anšlusu Rakouska
z vídeňského Hofburgu. 

Walter Horn sepsal o výslechu zajat−
ce zprávu, která nezapadla. Naopak,
vrchní velení v čele s generálem
Eisenhowerem jí věnovalo mimořád−
nou pozornost. 
Bunkr se podařilo objevit. V něm spo−
číval skutečný poklad včetně slavného
oltáře Veita Stosse z krakovského hra−
du a mnoha dalších světových unikátů
– některých součástí císařských ko −

runovačních klenotů
a tzv. Longinova kopí,
kterým podle pověsti
římský setník Longin
probodl bok ukřižova−
ného Krista. Ty hlavní
relikvie – koruna, žez−
lo, jablko a dva meče
(císařský a ceremo −
niální) však chyběly.
Nadporučík Horn byl
pověřen generály Ei −
se n howe rem a Patto −
nem vést pátrání po
nich – nyní již jako re−
gulérní člen Sekce pa−

mátek, výtvarného umění a archivu
US Army, zřízené s cílem provádět pá−
trání po nacisty ukradených kulturních
statcích a starat se o jejich záchranu.
Nakonec se klenoty Hornovi najít po−
dařilo v jiném podzemním úkrytu ne−
daleko bunkru ve Schmiedgasse,
a dnes je lze obdivovat v Kunsthisto −
rickém muzeu ve Vídni.

Chtěl být Hitler římským 
císařem?
Horn při pátrání po klenotech došel
i k ohromujícímu poznání, že Adolf
Hitler zamýšlel vytvořit novou Říši řím−
skou národa německého – patřičně
poplatnou nacistické ideologii. Měl 
také v úmyslu stát se její hlavou – no−
vodobým římským císařem!
V příštím vydání se soustředíme na
nálezy kulturních statků, uloupených
nacisty v jimi obsazených zemích
 Evropy.                        Bohuslav Balcar

Co se do knihy nevešlo !
Nacistické kulturní obzory II
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Mezi Českými Budějovicemi a Ve −
selí nad Lužnicí pokračuje výstav−
ba dálnice D 3. Ředitelství silnic
a dálnic připravuje stavbu obchva−
tu Budějovic, na každý z úseků
Úsilné – Hodějovice a Hodějovice
– Dolní Třebonín má 15  zájemců,
většinou ze zahraničí. 

Rozestavěné úseky D3 Veselí nad
Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné,
budou hotovy v říjnu. V úseku Borek
–Úsilné zprovozní ŘSD zároveň
mimoúrovňovou křižovatku na silnici
z Českých Budějovic na Třeboň.

Obchvat Českých Budějovic chce
ŘSD podle svého mluvčího Jana
Studeckého začít stavět koncem
letoš ního roku. Výkupy pozemků po−
kračují, stejně tak pokračují desítky
stavebních řízení. V nejbližší době 

bude druhé kolo výběrového řízení na
zhotovitele úseků Úsilné – Hodějovice
a Hodějovice – Dolní Třebonín. 
„První úsek je poměrně zásadní,
protože obsahuje kilometrový tunel

a vede hustě zastavěným územím.
Druhý úsek obsahuje velké množství
mostů, z toho dost velkou mostní
estakádu mezi Roudným a Vidovem,
přes Malši. Ještě jedeme územní

říze ní, je to ohromná soutěž. První
kolo máme za sebou, známe ucha−
zeče, je jich 15 na každou část
a jsou tam ve velké míře zahraniční
subjekty, ze Španělska, Turecka,
Itálie, Bosny Hercegoviny, kromě
jedné firmy jsou všechny ve sdruže−
ní,“ řekla ředitelka jihočeské poboč−
ky ŘSD Vladimíra Hrušková s tím, že
náklady na stavěné úseky jsou zhru−
ba 13 miliard korun.

Kdy bude D3 hotova z Dolního
Třebonína ke státní hranici, nelze za−
tím říci, protože nejdříve čeká úsek
nové posouzení EIA, tedy vyhodno−
cení vlivů na životní prostředí.

Dálnice D3 má spojit Prahu
s Českými Budějovicemi a rakous−
kými hranicemi. O její potřebnosti
se mluví tři desítky let. Zatím je
v provozu 42 kilometrů mezi Veselím
nad Lužnicí a Meznem na Bene −
šovsku. (pru)

Bavorské městečko Bad Füssing
je jedničkou mezi evropskými lázně−
mi. Navštívit můžete tři lázeňské do−
my. Přímo ve středu města jsou
dva a to Therme I a Europa
Therme. Kousek za
městem, vlastně je to
jeho součást, vás
přivítá jeden z nej−
větších lázeňských
komplexů v Evropě
Johannesbad. 

Místo nafty 
léčebný pramen
Při hledání nafty v 30. le−
tech minulého století se našla
náhodně léčivá termální voda. Z hloub−
ky 1000 metrů vytéká legendární ter−
mální voda s účinným složením o te−
plotě 56°C, což je „motorem“ Bad
Füssingu. 
Za hodinu proudí 100 000 litrů čerstvé
účinné horké siřičité vody do 100 re−
habilitačních a rekreačních bazénů
s celkovou vodní plochou 12 000 met−
rů čtverečných. Pro svou, v Evropě
zcela ojedinělou kombinací účinných
látek, se léčivá voda v Bad Füssingu
používá především k léčení při:
l nemocech pohybového aparátu
l revmatických onemocněních
l artróze a onemocnění kloubů
l bolestech páteře
l chronických bolestech
Léčebná voda v Bad Füssingu vás do−
stane opět do skvělé formy.

Therme I 
Legendární klasické zařízení s 12 ter−
málními bazény, 2 jeskyněmi s par −

ními lázněmi a přímým
vstupem do nádher −

ného prostoru se
saunami. Koupele
s obsahem sir−

ných plynů bla −
hodárně působí na pohybové ústro−
jí. Teplota termálních minerálních
vod se v bazénech pohybuje od 
29°C do 42°C.

Europa Therme
Areál má 19 bazénů s mnoha per −
ličkovými koupelemi, s vodními masá−
žemi šíje a ramen a s bazénem s vo−
dními atrakcemi jako je například
120 metrů dlouhý kanál proudící vody
a velkoryse řešený prostor se saunami
a s místy pro relaxační a zkrášlovací
kúry Wellness.

Johannesbad
Má vlastní léčivý pramen. Termální
voda se vyznačuje vysokým obsa−
hem síry. Jedná se o sirnou termální
vodu s obsahem sodíku, hydro −

uhličitanu a chloridu. Teplota vody
v bazénech se pohybuje v rozmezí
27–39°C. 
Nadprůměrnost lázní Johannesbad
spočívá v ideální kombinaci tří vlast −
ností, z nichž každá sama o sobě
představuje balneologickou raritu Je
to vysoká teplota pramene a zvýšený

obsah minerálních látek, více než
1g/litr, což vysoce přesahuje běžné
minimální hodnoty v minerálních pra−
menech. Tím se Johannesbad řadí
vysoko nad průměr mezi evropskými
lázněmi.
Mimořádná léčivá síla pramene je 
také dána pozoruhodným obsahem 
síry 2,5–3 mg/litr. Příjem síry a další

sulfidů blahodárně působí při onemoc−
nění kloubního aparátu a páteře, srdce
a cévního systému, zlepšuje metabo−
lismus, zmírňuje revmatické potíže,
pročišťuje organismu a podobně. 

Vše s mírou
Termální voda v lázních Bad Füssing
je vysoce účinným léčebným pro−
středkem. Ale jako vždy: všeho s mí−
rou. Dlouhodobý pobyt v termální vo−
dě může vést k zatížení vašeho krev−
ního oběhu. Délka koupele by neměla
přesáhnout více než 20 minut. V ba−

zénu s horkou vodou 42°C byste ne−
měli zůstat déle než 10 minut. Po
koupeli je důležitý odpočinek – mini−
málně stejně tak dlouhý.
Využijte síly přírody a ponořte se
v kteroukoliv roční dobu do léčivých
termálních minerálních pramenů
v Bad Füs singu.                      

Romana Merglová

Venkovní bazény s četnými masážními tryskami v Johannesbadu. 

O stavbu obchvatu mají zájem i cizinci

Pozvánka do největších termálních lázní v Německu

Nechte se hýčkat léčivou termální
minerální vodou v Bad Füssingu
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Otázky čtenářů pro… známého českého
psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdu

O dovolené jsme byli na několika
místech v Německu a překvapilo
nás, jak velký počet migrantů se
tam pohybuje. Pane Brázdo, jak
vidíte další vývoj uprchlické krize?

Předně je třeba říci, že převážná
většina těchto lidí před nikým nepr−
chá. Jsou to ekonomičtí migranti,
kteří jdou za lepším. Kyvadlo mi
ukazuje, že by se do Evropy mohla
z Afriky přesunout až miliarda lidí.
Je třeba hledat odpověď na otázku,
proč to někdo dělá. Není to jenom
o byznysu, ale hlavně o tom, jak
zdevastovat Evropu. Proč vyspělé
evropské státy nepomáhají těmto 
lidem přímo v jejich afrických ze−
mích? Proč „NĚKDO“ je syste −
 matic ky, organizovaně a neustále
po sílá do Evropy, abychom se o ně
postarali? Z těch 150 000 migrantů,
příznivců islámu, kteří jsou v Evro −
pě, mi věštby ukazují, že 12 000 jich
je schopno dělat te  ro ristické útoky.
V křišťálové kouli vidím, že účelem

a snahou je rozvrátit evropskou
společnost a nastolit jejich islámské
náboženství. To není s naším křes−
ťanstvím vůbec slučitelné. Podle mé
věštby budeme mít v Evropě za 20
až 30 let tolik pří−
znivců a vyzna−
vačů islámu, že
si začnou prosa−
zovat své poža−
davky s cílem
ovládnout nejen
Evropu. Ná bo −
ženství, jak víme,
je diktát. Je to
vnucená rada
a každá vnucená
rada je diktát. 
Současná situa−
ce je z mého po−
hledu věštce na
hraně, kdy je ješ−
tě čas začít ji ře−
šit. Prostě migran −
ty vracet zpátky
a dalším umož nit návrat domů i za
cenu, že jim poskytneme finanční
i jinou pomoc. Nesmíme dopustit
rozšiřování jejich víry, islámu.
Jestliže oni získají převahu, poruší
se rovnováha ve společnosti. Každé
porušení rovnováhy je nebezpečné
a nepřináší nic dobrého. Když se po−
ruší rovnováha v domě, dům spad−
ne, v partnerských vztazích zname−
ná porušení rovnováhy jejich roz−
pad, porušení rovnováhy v našem
těle vyústí v nemoc.
Jestliže v migrační krizi nyní nic ne−
uděláme, nebudeme ji řešit, očeká−
vejme porušení rovnováhy ve spo−
lečnosti. Při současné naší nečin−
nosti dojde za takových 25 let k ne−
rovnováze a migranti, kterých bude
stále přibývat, se budou domáhat
z pozice síly svých práv. Dneska

k tomu používají teroristické útoky.
Podle mé věštby by mohly do 15 let
přestat, ale objeví se něco jiného.
V křišťálové kouli vidím, že to budou
nejrůznější bojkoty, které například

přivodí zhroucení
sociálního systé−
mu. Už to nebude
forma otevřeného
boje, ale nastolo−
vání jejich stále
se stupňujících
požadavků tla−
kem. Něco po −
dob ného, jako
jsme nedávno vi−
děli v Hamburku.
Je jich systém bu−
de soupeřit s tím
naším, a jak dob −
ře víme, islám je
agre sivní nábo−
ženství. Bude to
hrozit celé Evro −
pě. Podle mé

věštby, a opět ji připomínám, jsou
nyní misky vah v jakési rovnováze,
kdy ještě máme šanci tomu zamezit
a evropskou migrační, chcete−li
uprchlickou krizi, vyřešit.

Pane Brázdo, hodně se mluví
o vztazích rodičů a dětí. Také se
těmito vztahy zabýváte? Proč tak
často to mezi rodiči a dětmi ne−
funguje?

Hodně klientů za mnou přichází,
abych jim vyvěštil, proč nefunguje
vztah mezi otcem a synem, matkou
a dcerou a podobně. Přišel jsem na
to, že když dětem zemřela matka,
tak z těch vztahů matka – otec je
matka důležitější, ale ne o 100%, ale
jen o 10%. U dětí se tato ztráta mat−
ky projeví tím, že ztratí cit. Došel

jsem k závěru, že 75% žen, které
v dětství ztratily matku, se chovají
nevyzpytatelně, bezcitně. Pokud při−
šel o svou matku v dětství chlapec,
tak v pozdějším věku nedokáže že−
nám projevovat cit. Bohužel ztráta
citu u dětí přichází i v rodině, kde žijí
matka i otec. Například kvůli honbě
za slávou a penězi se matka nevěnu−
je svým dětem, které vyrůstají v pro−
středí, ve kterém nepoznají cit. Jaké
důsledky to přináší, vidíme kolem
sebe. Vysoká rozvodovost, mnoho
žen nechce žít v manželském vzta−
hu. Stačí jim, když mají jen dítě a pří−
padně partnera. U dětí se bezcitnost
projevuje kriminalitou, která mnohdy
končí vraždou, drogovou závislostí
a podobně.
Lidé nezvládají rychlý tep doby,
proto doporučuji více relaxovat
a najít rovnováhu mezi prací a odpo−
činkem. Hnacím motorem našeho
života musí být myšlenka, že by to
mohlo být ještě lepší. Neříkat si,
a tím se utěšovat, že by to mohlo být
ještě horší. Přece chceme něco
víc, tak za tím jděme. Všichni jsme
schopni zhmotňovat svoje myšlenky
a přání, ale ze všeho nejdříve musí−
me vědět, co chceme. Kdo plánuje
svoji budoucnost od 5 let výše, je na
tom dobře. Když plánuje jen na rok
dopředu, je něco špatně. Lidé, kteří
nevědí, co budou dělat zítra, trpí du−
ševní poruchou a je mezi nimi nej −
více sebevrahů.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

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

Za vstup do historického
centra Českého Krumlova
se platit nebude! Radnice
ujišťuje, že šlo o fámy.
Respektive o jeden z návr−
hů projektů, jak “korigo−
vat” přemíru turistů. To ale
v současné době nelze.
Radnice odmítá, že by
hodlala omezení zavádět.
Nicméně ji stále trápí vodáci, kteří se
v plavkách producírují po městě. „Je
to neestetické, a když tedy zakotví na
Vltavě pod plášťovým mostem či 

jinde, tričko a kraťa−
sy si klidně vzít mo−
hou,” míní starosta
Krum lova Dalibor
Car da. Český Krum −
lov se stává stále vět−
ším lákadlem u tu −
ristů z celého světa
a nyní v hlavní sezó−
ně se v ulicích někdy

nedá doslova hnout. Město si ale uvě−
domuje, že právě z turismu žije, stejně
jako obchodníci, a že jakákoli regula−
ce by byla nesmyslná. (pru)

Vstup zůstane zadarmo
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Parno, dusno, sucho. Požáry! Ží −
zeň! Tiskové agentury napříč svě−
tem i náboženstvím hlásají: Lid −
stvu dochází voda. A bez vody nel−
ze žít, dodávají oslovení odborníci.

V pětatřiceti stupních celsia nás
katastrofická zpráva ze všech
stran drancuje už od božího rána.
Olepená potem a uvařená ve vlast−
ní šťávě dojdu k jedi−
nému možnému zá−
věru: zemřeme, jeli−
kož plýtváme vodou.

Dehydratace je pří−
šerná smrt. Nemohu spát, probou−
zím se celá zbrocená. V úzkostných
snech ke mně batolata natahují
ručič ky a volají pít, pít. Brrr! To ne,
to tedy ne. Postavím se k problému
čelem a začnu u sebe. Každý přece
musíme začít u sebe, říkali v rádiu.
Jdu na to.

Čistím si zuby a poctivě přeru−
šuji tok vody dle momentální po−
třeby. Nedopitou minerálkou za−
chraňuji záhůnek. Rodina z donu−
cení odbývá hygienu pod zahradní
sprchou, zároveň totiž zavlažuje
půdu. Vodu z bazénu nabírám do
kýblů a stavím ke splachovacím
toaletám. Oželím úrodu usychají−
cích borůvek, protože zalévat pit−
nou vodou je hřích. Ač  s bolestí
v srdci a pocitem viny jim občas
ukápnu čaje od snídaně.

Ovšem situace v médiích se zda−
leka nelepší. Fatální nedostatek vo−
dy přetrvává, její zásoby se ztenču−
jí. Hrůza! Bojím se vody i napít, aby
neubylo. Odpařuji se, vážně a fak−
ticky – ukazuje to osobní váha. Není
zbytí, večer to doženu vínem, to je
přece také tekutina, že?

Přišlo těžké ráno. V noci opět
nepršelo, podle dostupných věd −
ců je lidstvo na pokraji zkázy.
Zmocňuje se mě ataka paniky.

Vodu, proboha, vodu. Otřu se vlh−
kou žínkou, kterou následně vy −
ždímám do borůvek. Bude−li po −
třeba za životodárnou kapalinou
cestovat, je nutné doplnit benzín.
Tankuji a přitom netečným po −
hledem sklouznu po nekonečné
frontě šoférů naproti. Na co ti lidé
čekají, že by to už začalo? Čerpají

tu snad někde vodu
do zásoby?

Néééééé! Proboha
to néééé! Oni tu myjí
svá auta. Své krás−

né, luxusní vozy tu oplachují k do−
konalosti. Nevěřícně přejedu prs−
tem po kapotě jednoho z nich.
Vždyť je čistý, proč má být ještě
čistější? Proč vůbec má být čistěj−
ší než já?

Z autorádia se zároveň line zprá−
va, že cisterny s pitnou vodou kro−
pí ulice rozpálených měst. Přemo −
hu nesmírnou chuť stoupnout si
mezi rotující kartáče s tou průzrač−
nou, tryskající a prý snad i vzác−
nou vodou.

Upaluji domů jako o závod a už
z dálky volám: Zalejte muškáty
i maliny, doplňte bazén, zkrátka roz−
točte všechny kohouty. Je to fáma.
Vody je nadmíru. Vždyť lidé už neví,
kam s ní. A tak ji zbůhdarma vylé−
vají na automobily, chodníky i ulice.

PS: Z vodáren unikla tajná zprá−
va: čím více se vodou šetří, tím je
dražší. Páni, a já byla takový skrb−
lík a takový škodič.

Ironie je literární nebo řečnická
forma, která dosahuje zvláštní,
často humorný účinek tím, že vy−
slovuje něco podstatně jiného než
skutečně míní: může přehánět, za−
stírat nebo říkat přímý opak. Je na
čtenáři, aby si toho všiml a rozu−
měl podle toho. 

Sylva Heidlerová

A já byla takový skrblík
Bez vody nelze žít. 



CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
nové zaměstnance na po−
zice servírka a pracovnice
za pult/ baristka – příprava
kávy, zdobení pohárů, atd.
Zaučíme, ubytování po−
skytneme zdarma. Výbor −
né platové ohodnocení,
turnusy, práce na smlouvu
nebo brigádně, vhodné
i pro absolventy všech uč.
oborů a škol. Informace na
725835555. RR 70573

BRIGÁDNICE – Café Char −
lotte, kavárna−cukrárna
v Železné Rudě – posiluje
svůj tým a přijme brigádni−
ce na víkendy, na letní 
sezónu i celoročně.  Zaučí −
me, ubytování poskytneme
zdarma. Dobré ohodnocení
a bonusy z tržby,  turnusy
dle dohody,  vhodné i pro
absolventy všech uč. obo−
rů a škol. Možnost při vzá−
jemné dohodě po ukončení
školy práce na HPP,
Informace na 725835555.
RR 70574

PRACOVNICE na mytí bílé−
ho nádobí – Café Char lotte,
kavárna−cukrárna v Že lez −
né Rudě – hledá paní na
mytí bílého nádobí, práce
je vhodná i pro vitál ní dů−
chodkyně, turnusy v 5–7
denních cyklech, uby to vání
zdarma, dobré platové
ohodnocení.  Infor mace na
725835555. RR 70575

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Sta −
ré 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 po zůstalost. Sběra −
tel. Na bízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
170005

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové a ka−
pesní  hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 170014 

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

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný 
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
170013 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
 ratel stále hledá a dobře
zaplatí (až 10.tis/ks) za
staré pohlednice  do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu i přijet
za vámi. Mohu nabídnout
i výměnu pohlednic nej−
enom ze Šumavy. Mobil:
602486490. RR 70572

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré hous−
le, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu −
terii. Tel.: 603872698.
PM 170015 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako díl−
na, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou
buňku 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláště−
ní – jemně vlnitý hli ní −
kový plech. Vnitřní  roz−
vod 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

PRONAJMU dobře zave−
denou kavárnu – cukrárnu
v Klatovech. Plně vy ba −
 vená, vlastní parkoviště,
venkovní i vnitřní dětský
kout, 2x terasa, pergola,
salonek. Výhledově k dis−
pozici byt v objektu.  Tel.:
602614480, modeboss@
seznam.cz. RR 70547

PRONAJMU 2+1 v 1. pat−
ře RD v Klatovech pěkný
mezonetový byt s mož−
ností parkování, volný 
ihned. Tel.: 602614480.
RR 70559

NABÍZÍM k prodeji byt
2+1 v Plzni−Lochotíně,
68,18 m2, 6.patro, výtah,
lodžie, sklep. Případní 
zájemci, prosím volat
po 19. hodině na tel.:
731580010. Děkuji. RR
70529

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná klad −
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy −
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. 
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železné −
ho 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.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :)
RR 70058

PNEU, alu kola, plechové
disky, nové i použité, např.
Škoda, Audi, VW, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Hyun −
dai, Opel, Fiat, Honda,
Nissan. Tel.: 602834411.
RR 70554

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vy   −
 koupím, 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 70059

RYCHLÉ půjčky, hypotéky,
americké hypotéky−rychlý
odkup, prodej a pronájem
nemovitostí. www.kz−fi−
nance.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 170153

VEM si muže z Bavorska
a budeš šťastná.
www.vdejsedobavorska.cz
tel. 720409101.

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstiž nou a přizpůso−
bivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád be−
re i oplácí s  nadšením.
Kupní smlouva při od −
běru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: hajami
@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 60258

DO RAJSKÉ ZAHRADY
potěšení tě zve Ariana.
Zavolej a přijď do mého
diskr., pěkného hnízdečka
slastí a rozkoší. Rád se bu−
deš ke mně vracet. Hlavně
v dopoledních hodinách.
Tel.: 737861307. KŘI PM
170156 

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

JAWA, ČZ, Stadion a ji−
né. Koupím staré moto−
cykly všech značek v ja−
kémkoliv stavu, i jedno−
tlivé díly. Pla tím ihned
v hotovosti, slušné jed−
nání. Tel.: 607946866. 

Rozhled – Jižní Čechy 8/201714 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE  � ŘÁDKOVÁ INZERCE  � ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Další číslo
Jihočeského

rozhledu
vyjde  

4. 9. 2017



15Rozhled – Jižní Čechy 8/2017 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností a firem

Regionální redakce:
tel.: 377 221 996 

e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:  mobil: 777 730 257
             Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
             e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz
             Sandra Mertová mobil: 777 730 257
             e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
             Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
             e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sekretariát, soukromá inzerce:
             Květoslava Spoustová
             mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996 
             e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio:  Irena Bourová − mobil: 602 107 514
             e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor: Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., 
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel  
Jednatel: Mgr. Josef Šesták,  mobil: 732 906 269

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 25. srpna 2017

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň 
tel.: 377 221 996, 377 221 764

tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

V poválečných letech roku 1945 se
z bývalých četnických úřadoven po−
čaly zřizovat stranice Sboru národní
bezpečnosti. Práce představitelů té−
to státní moci nebyla nijak lehká, tak
tomu bylo a je vždy, když se mění
státní zřízení… Nově nastolené po−
řádky ne ke každému byly spravedli−
vé a shovívavé…
Tehdejší zpracovatel SNB prap.
J. Karnolt vše dostal na stůl v roce
1946. Případ zpracoval poměrně
rychle. Vyslechl pár svědků, vznesl
obvinění, napsal závěrečnou zprávu
a „finito“, hurá s případem na prokura−
turu a k samotnému soudu. Soudy
v té době řešily i méně závažné delikty,
klasifikované jako přestupky, které
spadaly do dikce trestního zákona.
Případ se však jaksepatří protáhl
a hlavní přelíčení se konalo až 2. červ−
na 1948, kdy byl vynesen rozsudek –
Jménem republiky. Oproti samotnému
počátku případu se v něm objevili
hned dva obžalovaní, Tomáš Husár
a Josef Kovář. Jeden v pozici zá −
mečníka z Klatov a druhý národního
správce z Hodousic.

Litera zákona byla k oběma neúpro−
sná. Soud vyslovil:
„… jsou vinni, že v květnu 1945
v Klatovech, ve „Ville“, kde v té době
byl zřízen sklad zajištěných věcí majet−
ku po Němcích, Tomáš Husár, jako teh−
dejší velitel strážního oddílu, si při   vlast −
nil brokovnici Ha −
 merl es, ráže 16 mm,
která byla později
ohodnocena znal −
cem částkou ve výši
2.000 Kčs, pocháze−
jící z majetku bývalé−
ho klatovského ges−
tapáka Kvapi la. Ta
byla u něho zajištěna
při prováděné domovní prohlídce.“
Nabyvatelem této zbraně měl být stát,
což se nestalo a Husár s ní naložil, ja−
koby mu patřila. Na strážnici v tu dobu
přišel i další člen hlídky, Josef Kovář,
který zaslechl Husárem pronášená slo−
va: „Chlapi, nechcete někdo brokovni−
ci? Dám ji za třicet cigaret. Já sám ji
nechci, neboť nemám „honební lístek“,
a nadto, co bych s ní v Klatovech asi
střílel?“ A tak Kovář pronesl: „Já bych

si ji za tu cenu vzal.“ „Myslíš to váž−
ně?“ zeptal se velitel Husár. Když Kovář
přitakal, ujednání bylo hotovo! Třicet ci−
garet rázem změnilo majitele a zrovna
tak předmětná brokovnice. Tak jedno−
duché to však nebylo.
Dnes se již nedozvíme, zda někdo uve−
dený kup záviděl, či jinak mu nepřál
a až ve čtyřicátém šestém vše oznámili
prap. Karnoltovi na stanici SNB. Právní

zdůvodnění celé transakce za−
znělo ústy soudce. 

„Tomáš Husár se dopustil přestupku
zpronevěry dle § 183, 461 trestního
zákona a Josef Kovář přestupku podíl−
nictví ke zpronevěře dle § 464 tr.
z. a porušení zbrojního patentu dle
§ 32, za což se oba shodně odsuzují
k trestu tuhého vězení v trvání 48 ho−
din, postem rázu zostřeného, k náhra−
dě trestních nákladů a propadnutí 
uvedené pušky zpět v prospěch FNO
(Fondu národní obnovy) v Praze.“

Zajímavé bylo i další sdělení Okres −
ního soudu v Klatovech. Soud uvedl,
že obžalovaným nic nepřitěžuje,
a proto stanovený trest je postačující,
neboť delším vězením by u obou mohl
nastat úpadek, nebo alespoň snížení
výdělečných možností obžalovaných
či jejich rodin. Přesto soud zhodnotil,
že jednání obou obžalovaných bylo
výrazem nečestných, nízkých pohnu−
tek z pohledu ziskuchtivosti, proto by−
lo oběma vysloveno i dočasné zbavení
volebních práv. Veškeré své kroky
soud zhodnotil slovy: „Soud má za to,
že výkonu trestu není zapotřebí a že
postačí jeho pohrůžka,“ proto oběma
byl povolen odklad výkonu trestu na
dobu dvou let.
Tomáš Husár svůj trest přijal, kdežto
Josef Kovář se odvolal ke krajskému
soudu, v mnohých svých výmluvných
vysvětlení. Tak skončil případ, který
oproti jiným případům se dostal do
soudních lavic. Těch, co si z Fondu
národní obnovy také „ukrojili“, však
byla celá anonymní, nepotrestaná 
řada. Takový je prostě život nás lidí, 
život ve spirále lidských osudů, kte−
rým byla poznamenána padesátá léta
minulého století. 

Karel Fořt

Z policejního a soudního archivu

Autor příběhu Karel Fořt, bý−
valý kriminalista a poté zá−
stupce ředitele Policie ČR
v Klatovech, vydal už 5 knih.
V nich čtenářům přibližuje
skutečné kriminalistické pří−
pady ze Šumavy.

Za třicet cigaret brokovnici Hamerles




