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zlata a stříbra ve Zlaté Investiční Bance
Cena zlata i stříbra se v současné
době pohybuje na dlouholetém ma−
ximu, kdy se zlato na jednotlivých

burzách prodává skuteč−
ně za velmi vysoké část−
ky. Je proto ideální čas
jej zhodnotit! Ne každý
má doma zlaté cihličky
v trezoru a některým
schází i ten trezor. Přesto
i Vy máte doma určitě
zlato, které vám může
vynést nemalé peníze,
a možná o něm ani neví−
te! Teď stačí pouze navštívit Zlatou
Investiční Banku a šperky, které by
doma ležely bez užitku, Vám mohou
vynést nemalé jmění.
Zlatá Investiční Banka je ideální
místo pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma nalezne
téměř každý i když o nich možná
ani neví. Ne všichni takové šperky
nosí, a proto je výhodnější je pro−
dat, v současnosti za opravdu jedi−
nečné ceny, které Vám nabízíme.
Trh je po zlatu lačný, a proto máte
jedinečnou příležitost, jak své staré
šperky skvěle zhodnotit, což Vám
nabízí právě Zlatá Investiční Banka.
Vedle opravdu slušné ceny, za
kterou můžete své zlaté šperky pro−
dat, nabízíme také naprosto férové

jednání s osobním přístupem ke kaž−
dému zákazníkovi, který k nám za−
vítá. Řídíme se dle pravidla „náš zá−
kazník, náš pán“
a je to vidět na
našich službách,
které zákazníkům
poskytujeme.
Když nevíte, co to
vlastně za šperky
v tom šuplíku do−
ma máte, nebojte
se na nás obrátit a
my Vám poradí−
me a určíme jejich
hodnotu.

Uvítáme každého zákazníka, kte−
rý se k nám rozhodne přijít. Pří−
jemné a diskrétní prostředí k prodeji
zlata patří a u nás jej jistě najdete.
Neváhejte proto s prodejem, dokud
se cena drží takto vysoko a využijte
skvělých podmínek, které právě
nabízíme.
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

Živitelku opět navštívili
prezident, exprezident i premiér
Další ročník, už 44. výstavy Země potkali. Každý přijel v jiný den
živitelka, přilákal na českobudějo− a myslím si, že to ani jednomu ne−
vické výstaviště desítky tisíc náv− vadilo, že se minuli…,” řekl pracov−
štěvníků a stovky vystavovatelů. ník výstaviště.
Odborný i dopro−
vodný program,
spoustu novinek
a zajímavostí a ta−
ké politiků, bylo
možné letos vidět
i slyšet.
Opět přijel pre−
zident Miloš Ze−
man, který výsta−
vu zahajoval spo−
lu s expreziden−
tem
Václavem
Klausem, minis−
trem zemědělství Prezident Miloš Zeman se zdraví s hosty Země živitelky.
Mezi prezidentem a premiérem
Marianem Jurečkou či hejtmankou
totiž nepanují dobré vztahy už řadu
Jihočeského kraje Ivanou Stráskou.
Dorazil také premiér Bohuslav měsíců. Nicméně každý rok je mo−
Sobotka. Ten zase zahájil na Živi− del stejný, že se hlava státu s před−
telce Národní dožínky. „Pan prezi− sedou vlády střídají v tom, kdo kdy
dent se s panem premiérem ne− přijede. ... pokračování na straně 2
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Poctivý a bezpečný výkup

Olga Knoblochová
Bacha na encefalitidu
a boreliózu

Dáma, která dala českým ženám makeup

Už desítky případů klíšťové ence−
falitidy a lymeské boreliózy zazna−
menali od začátku roku jihočeští
hygienici. Obou onemocnění opro−
ti loňsku přibylo. Boreliózy je více
jak 100 případů, encefalitidy více
jak 40 případů.
„Lymeská borelióza je v regionu
nejrozšířenější za poslední tři se−
zony. Narůstá i počet případů klíš−
ťové encefalitidy,” uvedla ředitelka
českobudějovické krajské hygie−
nické stanice Kvetoslava Kotrbová.
„Z dlouhodobého hlediska s se−
bou závěr prázdnin obvykle přiná−
ší i druhou vlnu zvýšené aktivity
klíšťat. Té nahrává i současné vlh−
ké a přitom teplé počasí. Riziko
napadení klíštětem je tedy pro re−
kreanty, houbaře či rybáře vyso−
ké,” uvedla ředitelka.
Léčba klíšťové encefalitidy, ne−
hnisavého zánětu mozkových blan
nebo mozku, není známá, léčí se
jen příznaky. V první fázi se obje−
vují teploty s charakteristickými
příznaky – únavou, bolestmi hlavy,
svalstva a malátností.
Po částečné úlevě ve druhé fázi
nastupují nesnesitelné bolesti hla−
vy, závratě, malátnost a vysoké te−
ploty. U řady pacientů je průběh
onemocnění velmi vážný, infekce
může skončit i smrtí.
Borelióza je podle lékařů méně
závažnou nemocí, může však způ−
sobit potíže s klouby nebo se srd−
cem. Léčit se dá antibiotiky. Proti
borelióze očkování není.
(pru)

I ve svém věku je stále velikou dá−
mou. Je stále hodně aktivní a sama
o sobě říká, že chvíli neposedí. Olga
Knoblochová, které se přezdívá „la−
dy Dermacol“, je ženou, která dala
českým ženám makeup. Žije pře−
vážně v jihočeské Kardašově Řeči−
ci, ale stále se účastní odborných
i společenských akcí. Licenci na její
krémy si dokonce na pět let koupil
i Hollywood.
V 50. letech byl v Če−
chách založen ústav kos−
metiky, ve kterém dlou−
hou dobu působila. A prá−
vě tam vznikla značka,
která jí samotnou i nás,
jako zemi, proslavila po
celém světě!
„Ústav kosmetiky byl
zdravotnickým zařízením
v nádherném pražském
paláci Adria, kde bylo
velice mnoho možností.
Měli jsme oddělení plas−
tické chirurgie, oční od−
dělení, kam nám dával první kontak−
tní čočky pan profesor Wichterle,
měli jsme kadeřnictví, sedmnáct
kosmetických boxů po dvou kosme−
tičkách, laboratoř a dermatologic−
kou ordinaci s operačním sálkem,
kde se odstraňovalo tetování. Dnes
se zase tetování dostalo do módy,
tak uvidíme, jestli se zase za čas ne−
začne odstraňovat. Ale k tomu už
ústav kosmetiky nebude potřeba,
protože dnes se už velmi mnoho lé−
kařů věnuje i dermatologii a také
plastické chirurgii. Tehdy jsme ale
byli unikátem,” vzpomíná 84letá
Olga Knoblochová.

Podstatnou část své firmy předala
dceři a dalším lidem, kteří značku
skvěle vedou a prezentují dál.
„My jsme v tom ústavu kosmetiky
měli už tehdy vlastní laboratoř, ve
které jsme vyráběli kosmetiku,
ovšem šlo o pečující produkty, které
nám pomáhaly při čištění pleti, odli−
čování a jejím pěstění. Nevyráběli
jsme ale dekorativní kosmetiku,

Olga Knoblochová

a proto jsme se v roce 1966 obrátili
na filmové studio Barrandov, které
už v té době vyrábělo líčidla. Ve
spolupráci s nimi jsme tak dali do−
hromady plně krycí make−up, který
sloužil k zaličování barevných de−
fektů na pleti. Název Dermacol pak
dostal ze složení slov derma – kůže
– a color – barvit. A protože jsme
měli chráněnou značku Dermacol
film studio Barrandov Praha, tak se
nám otvíraly dveře i do zahraničí,”
prozrazuje tajemství asi nejslavněj−
šího makeupu dáma, která naučila
české ženy se líčit.

S nápadem, aby nešlo jen o krycí
make−up, ale aby se začalo nad ním
přemýšlet jako nad kosmetickou znač−
kou zahrnující celé portfolio dekorativ−
níkosmetiky, přišla právě tato dáma.
„To byla hlavně moje záležitost,
protože když jsem musela na klini−
kách předvádět krytí tímto příprav−
kem, tak jsem vždy každou tu ženu
ještě dolíčila. A protože jsem před−
tím měla možnost pracovat
s dekorativní kosmetikou
konkurenční firmy z Anglie,
používala jsem k líčení pří−
pravky právě této firmy.
Následně se značka rozší−
řila pro mnoho druhů kos−
metiky, včetně krémů na
opalování a po opalování.
Sortiment výrobků se od
té doby samozřejmě mno−
honásobně rozšířil a stále
se rozšiřuje…,“ dodává
Olga Knoblochová. A tato
částečná Jihočeška pro−
zrazuje i recept na to, jak
mohou ženy (nejen ženy) získat do−
brou pleť.
„Podle mě by už od mládí měla
každá žena vědět, že pleť se musí ve−
čer dokonale očistit. Usínat s čistou
pletí a výrobky, které ji na noc ošetří.
A ne abychom si večer říkaly – ne−
mám na to čas, už se mi nechce,
dneska to nechám, ono to nevadí,
nebudu se odličovat. Naopak, v ja−
kémkoliv věku je potřeba pleti věno−
vat určitou pozornost, a to podle to−
ho, jaký typ pleti máte. Ať jdete spát
sebevíc později, je potřeba pleť vy−
čistit a ideálně procvičit pomocí
automasáže.”
(pru)
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Živitelku opět navštívili prezident, exprezident i premiér
... dokončení ze strany 1

„Jeden rok na zahájení přijede
premiér a prezident jede na dožínky
a druhý rok naopak,” vysvětlil ma−
nagement výstaviště. Prezident
Zeman si ale na výstavě pořádně
rýpnul do Evropské unie!
„Zdá se mi, že v poslední době
Evropská unie, na kterou už tady
bylo řečeno několik kritických
slov, přikročuje ke krokům, o nichž
jsme až dosud četli pouze v ro−
mánech, a sice, že vyplácí dotace
na nevýrobu, nikoli na výrobu a mně
to připadá jako naprosté zvěrstvo,
protože pokud vůbec máme vy −
plácet dotace, tak proto, abychom
2

Šéf Senátu Milan Štěch, Václav Klaus a Miloš Zeman na Zemi živitelce
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

něco vyrobili a ne proto, abychom
výrobu zastavovali. Týká se to třeba
konkrét ně mléčných produktů,
ale ne jenom jich,” prohlásil na −
příklad Zeman.
Země živitelka je největší agro
výstava v České republice. Míří na
ní každoročně ale i tisíce lidí ze
zahra ničí – Rakouska, Německa,
Slovenska…
V příštím roce čeká vysta −
vovatele i pořadatele jubilejní,
45. ročník. K tomu ale výstaviště
chystá i rekonstrukci areálu. Musí
být naplánována tak, aby nebyla
výstava ohrožena…
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 9/2017
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Dříve se v lokálech balilo,
teď se tam přebaluje!
Měla jsem je ráda, ty dřívější hospo−
dy. Útočiště dospělých, do kterého
děti mohly nakukovat jen zpovzdálí
a s touhou. V krčmě jsme si kupodi−
vu rovni, jdeme tam za stejným úče−
lem. S přídechem zapovězeného se
těšíme, až budeme pít, kouřit, koke−
tovat, klábosit a mudrovat, násobit
radost, dělit smutek.

„Kdes byla? Snad ne v hospodě?“
Vyslýchali kdysi naši a mlátili mě při−
tom deštníkem. Ten cigaretový čmoud
byl všudypřítomný a nedal se popřít.
Avšak není kouře bez ohýnku, a že za−
pálená to jsem vážně leckdy byla!
Ano, tehdy to tak chodilo a tehdy to
tak v hostincích vonělo. Nikotýnem,
modrým dýmem, šumem, pivem, ži−
votem i vínem.
Mžik, klapka. Jsme tu dnes! A vidíte!
Z putyk zmizely popelníky, přibyly
dětské koutky. Maminky se tam těší a
batolata otráveně řvou. Chodí tam
všechny za stejným účelem: Pít, koke−

tovat, klábosit a mudrovat, násobit ra−
dost, dělit smutek. Všudypřítomný ci−
garetový čmoud, který se zapřít nedal,
teď ovšem kvůli jejich komfortu chybí.
Neměly by se však spíše věnovat rozjí−
veným dětem? Kuřáka tu nevidíš, zato
ale třeba zoufalce, který popíjí pivo
s létajícím talířem na hlavě, nemineš.
Stejně jako dámu politou bublifukem.
A deštníkem je mlátí roztomilí drzouni.
Nesnáším je, ty současné hospody.
Útočiště nesoudných rodičů a jejich
potomků, do kterého mohou štam−
gasti nakukovat jen zpovzdálí a s tou−
hou! Důvod? Maminky s dětmi to

Projekty zkvalitňují výuku
na SOŠ a SOU Sušice
Nové moderní vybavení a učebny
podpořené v rámci dvou projektů
ROP a to „Modernizace odborných
učeben a výuky řízení vozidel“
a „Modernizace odborného výcviku“
jsou stále využívané a významně při−
spívají ke kvalitní přípravě žáků na
své budoucí povolání.
Díky 13milionové dotaci vznikly nové
učebny trenažérů, programování, gas−
tronomie a byl vybaven odborný výcvik
CNC strojem, svářecím simulátorem

a svařovacími stroji, dále celou řadou
strojů na dělení a tvarování materiálů
a přístroji pro opravy a diagnostiku mo−
torových vozidel. V učebně programo−
vání a technického kreslení se mohou

4

žáci technických oborů naučit pracovat
s moderní technikou včetně práce s 3D
tiskárnami. Výsledky své teoretické
práce tak mohou žáci vidět ihned po
zpracování úlohy ve formě hotového
plastového výrobku. Kromě toho je zde
možnost celé řady velkoformátových
tisků a propojení programů se stroji
CNC. Učebna trenažérů umožní žákům
lepší nácvik prvních hodin výuky řízení
motorových vozidel mimo vlastní silnič−
ní provoz. Žáci mají více času na zažití

zí, ale celý trenažér
je nakláněn v různých
směrech jako simulace
jízdy po nerovném teré−
nu). Pro gastronomy vznikla nádherná
profesionální učebna vybavená nejmo−
dernějším gastronomickým zařízením.
Žáci zde mohou nacvičovat různé úko−
ny práce tak, jako kdyby vařili ve velké
moderní hotelové kuchyni. Díky pro−
jektu se tak mohou
těmto aktivitám věno−
vat v učebních prosto−
rách školy, kde je na
to více času a do pod−
niků mohou na praxe
odcházet s dostateč−
nými základními infor−
macemi o funkci to−
hoto gastronomické−
ho zařízení.
V rámci projektu „Modernizace odbor−
ného výcviku“ vznikla nová učebna vý−
uky svařování, která je vybavena velmi
kvalitním trenažérem pro výuku svařo−
vání. Opraváři zemědělských strojů,
automechanici a autoelektrikáři dostali
celou řadu strojů a přístrojů, se kterými
jsou dnes vybaveny moderní opravá−
renské firmy. Mezi hlavní stroje patří

chtěj taky! Sakra, je to tak těžká
volba? Dítě nebo knajpa?
Jeden nešvar jsme vymýtili, druhý se
zjevil. Proti němu ale zastání nenajdete.
Není totiž možné ani uvěřitelné, že by
snad někomu vadila horda rozmazlen−
ců, navíc nahlas a zbytečně okřikova−
ná, daleko více než cigaretový kouř.
Potíž je v tom, že tabák do hospody,
jež je historicky vnímána jako český
kulturní fenomén, patří. Zato mimino
tu odjakživa působilo jako pěst na
oko. Typické a neopakovatelné pro−
středí „nálevny“ měníme na mateřské
centrum. Zapáleně kážeme o zdravo−
vědě a přehlížíme totální selhání rodi−
čovské výchovy. V lokálech se ne−
kouří, v lokálech se přebaluje.
Poučení: Použitá plena v blízkosti
svíčkové se šesti čpí více než stejný
počet vajglů od vedlejšího stolu.
Sylva Heidlerová
čtyřsloupový zvedák pro kontrolu diag−
nostiky vozidel, moderní olejové hos−
podářství, kde se žáci naučí i ekologic−
kému přístupu, protože se jedná o kva−
litní postup odsávání starého a plnění
nového oleje, pro dělení a tvarování
materiálu byly pořízeny tabulové nůžky,
pásová pila a ohýbačka plechu, nové
svařovací přístroje, kvalitně vybavené
dílenské vozíky a zařízení na vyvažo−

vání a přezouvání kol. Dále vznikla
nově vybavená pracoviště na výuku
CNC strojů.
Věřím, že modernizace těchto uče−
ben, a škola jich v posledních letech
provedla nemálo, přispěje k lepšímu
uplatnění žáků na trhu práce a k větší−
mu zájmu o studium těchto velmi žá−
daných oborů.
(pi)

základních návyků ovládání vozidla.
Součástí učebny je trenažér 3. skupiny
(místo řidiče simuluje Škoda Fabia
a provoz je promítán na 3 velké monito−
ry) a trenažér 4. skupiny (jako předcho−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Mimořádná nabídka vzdělávacích oborů pro školní rok 2017/18 :
Od školního roku 2017/18 otevíráme nový obor v naší škole
ZŠ, SOŠ a Gymnázium BEAN s.r.o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Předškolní a mimoškolní pedagogika
(kód oboru 75−31−M/01)
w pro maturanty ve 2−letém dálkovém zkráceném studiu
w 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
w mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
w 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

Dále nabízíme poslední volná místa
KOMINÍK

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

GYMNÁZIUM – čtyřleté denní studium

OBCHODNÍ AKADEMIE:
– čtyřleté denní a dálkové studium

PODNIKÁNÍ

– denní a dálkové studium

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

971 313

Když rozvrtat… tak všude…
Letní měsíce jsou snad stvořené
k tomu, aby se vrtalo a vrtalo, kde
to jen jde. Tedy lépe řečeno rekons−
truovaly silnice. Kdyby to bylo
smysluplné, rychlé a neobtěžovalo
by to tisíce lidí, budiž. A kdyby to
bylo ještě i promyšlené, ale jižní
Čechy jsou vážně jeden z nejrozvr−
tanějších krajů.
Kromě úprav v Českých Budějo−
vicích, kde vzniká nový kruhový ob−
jezd a silnice mezi sídlištěm Vltava
a Máj, se kope a předělává na mnoha
místech. Mnozí řidiči i místní ale ne−
chápou například, jak Ředitelství sil−
nic a dálnic a firmy, které pro ně silni−
ce rekonstruují, vlastně fungují, když
během 10 kilometrů rozkopou tři až
čtyři úseky.
„Je to katastrofa. Když se člověk
podívá na rekonstrukci mostu a části
obchvatu v Táboře−Čekanicích, je to
vážně zoufalství. Nebezpečné situace
pro řidiče, zdržování a zbytečné pro−
dlužování prací. Kdyby ‘někdo’chtěl,
už to mohlo být hotové,” naříká Jiří
Barták, profesionální řidič. Krev pije ři−
dičům také trasa z Tábora na Písek
a následně Milevsko. Zde v poměrně
krátkém úseku jsou, či dohromady by−
ly, tři částečné uzavírky, kdy se upra−
vují krajnice nebo mosty u Božetic.
Rozhled – Jižní Čechy 9/2017

„Je jasné, že se to někde musí udě−
lat, ale to tempo, jakým se u nás dělají
silnice, je tristní. A ke všemu se to ně−
kde opraví a za rok dva se to rozkope
znovu. To jsou třeba mosty směrem
na Milevsko u Božetic. Dělala se tam
nedávno celá silnice nová a teď to roz−
kopali v úseku kilometru,” stěžuje si
další řidič Jan Málek.
Kopalo se i na trase z Českých
Budějovic na hranice s Rakouskem.
Cestu komplikovala řidičům uzavírka
železničního přejezdu u Štilce smě−
rem na Kaplici. Objízdné trasy přes
Český Krumlov přiváděly motoristy
i místní k šílenství. Tvořily se kolony.
A to v době, kdy do Budějovic mířily
tisíce aut na Zemi živitelku.
„Proč se nedělá v noci? Tam, kde
nebydlí lidé, což na mnoha místech
silnic je, by to šlo. Vždyť v zahraničí
je to běžné a práce jsou hotovy za
polovinu doby a není to dražší. U nás
je to drahé a ještě to trvá hrozně
dlouho,” namítají lidé.
Ředitelství silnic a dálnic namítá,
že na některá místa chtělo umístit
dělníky na noční práce, ale kraj práce
v noci zatrhl právě kvůli hluku.
Přičemž jsou lokality, kde žádné do−
my nejsou či jsou vzdálené stovky
metrů…
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nesmysl se zpoplatněním silnic

V Píseckých horách
vznikají
nové rybníky
Poměrně velký klid Píseckých hor
naruší řev bagrů a nákladních aut.
Uprostřed lesů totiž vznikají nové
rybníky. Lesníci v nich nebudou
chovat ryby, ale využijí je k zadr−
žování vody v krajině. Písecko to−
tiž patří k oblastem s nedostat−
kem srážek. A navíc mohou po−
moci při případných povodních.
„Při okraji Píseckých hor neda−
leko vesnice Údraž se obnovuje
starý lesní rybník, který měl
možná už více než sto let protrže−
nou hráz,“ uvedl jednatel Lesů
města Písku Václav Zámečník.
Rybník tu měl podle něj svůj
význam. „Je na celkem zavodně−
ném potoku a při nějakých sráž−
kových extrémech je dobré vodu
v lese zadržet. Naši předci věděli,
co dělají, a my se od nich akorát
učíme. Chceme tu hráz znovu
postavit, abychom přívalové de−
ště dokázali zadržet v lese a voda
neputovala dál do vesnice pod
námi,“ vysvětluje.
Vodní hladina nového rybníka
by měla zabírat skoro půl hekta−
ru, hloubka u hráze bude přes
dva metry. „Není to úplně loužič−
ka, ale také to není žádný velký
rybochovný rybník. Hlavním vý−
znamem je skutečně zadržení vo−
dy v krajině i v souvislosti s po−
slední dobou, kdy je dobrá každá
kapka, která se zadrží v lese,“ do−
dává Václav Zámečník.
Na Okrouhlickém potoku v Pí−
seckých horách budou celkem tři
nové rybníky. Všechny mají vznik−
nout ještě letos. Náklady si vyžá−
dají milionové investice.
(pru)
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Jihočeský kraj byl nejprve proti návr−
hu ministerstva dopravy zpoplatnit
pro kamiony silnice 1. třídy. Teď
s tím ale překvapivě souhlasil. Lidé
jsou naštvaní. Zvlášť ti z okolí silnice
2. a 3. třídy. Právě tudy si nejspíš
budou těžká nákladní auta zkracovat
trasy, aby nemueli jejich řidiči platit.
„Tohle musel vymyslet leda něja−
ký hlupák, který vůbec nemyslí hla−
vou. Vždyť je každému jasné, co to
způsobí,” diví se obyvatel Vodňan,
kolem kterých vede silnice, jež má
být zpoplatněna.
Mýtné pro nákladní dopravu na
těchto vozovkách má od roku 2020
platit jen pro vybrané komunikace.
Mezi ně patří například I/20, která
spojuje České Budějovice s Plzní.
Jihočeský kraj a řada obcí se ale do−
mnívá, že potom se nákladní dopra−
va přesune na I/22 mezi Vodňany
a Strakonice, na kterou se zpoplat−
nění nevztahuje, ale na které se pak
výrazně zvýší provoz.
„Přestože Jihočeský kraj zaslal na
ministerstvo dopravy několik dopisů,
několik písemných požadavků, tak
do dneška jsme neobdrželi jedinou

reakci. Podle mého názoru to zna−
mená, že ministr dopravy je nekom−
petentní k tomu, aby záležitost zdár−
ně vyřešil,“ řekl krajský radní pro do−
pravu Jiří Švec.

mířilo zpátky do dotčených lokalit
a použilo se na zefektivnění infra−
struktury,“ dodal Švec.
Třicítka starostů měst a obcí na ji−
hu Čech s tím vším ale nesouhlasí.

Podle něj je navíc současné zá−
zemí pro dopravce v okolí silnic
I. třídy nedostačující, nenabízí od−
povídající počet parkovišť nebo ji−
ných odpo čívadel, na kterých by
mohly kamiony parkovat. Řidiči ná−
kladních vozů proto pro přestávku
při jízdě využívají nevhodná místa.
„Rádi bychom, aby vybírané mýto

Budou dokonce uvažovat o protes−
tech. A žádají alespoň ve spolupráci
s policií zákaz vjezdu do některých
obcí náklaďákům.
Silnice I. třídy v Jihočeském kraji
patří vzhledem k nedostatku dálnic
k páteřním spojnicím v dopravě.
Vedou napříč regionem a spojují
okresní města.
(pru)

Žluté autobusy omezí spoje i do Budějovic
Dopravce Student Agency, který
provozuje autobusy pod značkou
RegioJet, ruší od září na lince z Brna
do Ostravy dva spoje. Jako
důvod uvedl v informačním
e−mailu pro zákazníky nedosta−
tečnou obsazenost spojů. Na
lince z Brna do Českých Bu−
dějovic zruší jeden spoj.
V Praze na dvou linkách opou−
ští centrální autobusové nádra−
ží na Florenci, které bývá při
dopravních zácpách v centru
Prahy hůře dostupné a autobu−
sy nabírají zpoždění. Místo toho bude
jezdit ze Zličína či z Hradčanské.
Zrušením jednoho spoje z Brna do
Českých Budějovic zaniká jediný,

který spojoval Brno s Humpolcem,
zároveň zaniká odpolední spojení
Brna s Pelhřimovem a Táborem.

Z Prahy například žlutý spoj nejezdí
vůbed do Tábora, do Budějovic
a Krumlova míří busy výhradně přes
Písek. „Změny souvisí jednak s vý−

vojem poptávky na linkách, jednak s
každoročním přechodem mezi letní
a zimní sezonou. Tak, jako jsme
v minulých týdnech zahájili
provoz na nových linkách,
tak čas od času na někte−
rých linkách počty spojů
přizpůsobujeme nižší po−
ptávce,“ řekl mluvčí spo−
lečnosti Aleš Ondrůj.
Dopravce bude také po−
kračovat na některých lin−
kách v konceptu low cost,
kdy dopředu avizuje, že
v autobuse není přítomný steward.
Stejně jako řada dalších zaměstna−
vatelů se Student Agency potýká
s nedostatkem personálu.
(pru)

Velký zájem stran a hnutí o volby
Zájem stran a hnutí o říjnové volby
do Poslanecké sněmovny na jihu
Čech je veliký.
Kandidátní listiny podalo 25 stran
a hnutí. Je to o sedm subjektů více
než v roce 2013. Kromě tradičních
stran se o hlasy voličů budou nově
ucházet subjekty jako například Řád
národa – Vlastenecká unie, Spor −
tovci pro společnost, Radostné

Česko, Referendum o Evropské unii
nebo Blok proti islamizaci – Obrana
domova. Krajský úřad bude nyní
podané kandidátní listiny kontrolo−
vat, zda splňují všechny zákonné
náležitosti.
„V případě, že kandidátka nebyla
podána v souladu se zákonem, vy−
zveme volební stranu k odstranění
závad. Ty musí být odstraněny nej−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

později do 31. srpna,“ uvedla Alena
Karvánková z krajského úřadu.
Maximálně může být na každé
listině 22 kandidátů. Volby do Sně−
movny se konají 20. a 21. října.
Před čtyřmi lety získali na jihu
Čech největší podporu sociální
demokraté (20,73 pct), před ANO
(16,97 pct) a KSČM (16,45).
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 9/2017
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Nové centrum
České Budějovice plánují stavbu
science centra, které má popula−
rizovat vědu. Náklady na vybudo−
vání střediska jsou podle odhadů
v řádech stovek milionů korun.
Centrum by mělo stát v areálu
českobudějovického výstaviště.
Na projektu se spolu s městem
bude podílet kraj i univerzita nebo
vysoká škola technická a ekono−
mická. Science centrum má při−
nést osvětu ve věci technického
vzdělávání.

Celníci vybrali
miliardy
Jihočeští celníci vybrali za první
pololetí na clech, daních a jiných
poplatcích více než 2,4 miliardy
korun. Je to přibližně o 650 milio−
nů korun více než ve stejném ob−
dobí loni. Nejvíce vybrali na dani
z minerálních olejů, z nichž získali
1,7 miliardy korun, o 566 milionů
korun více než loni. Kromě daní
z minerálních olejů vybrali na dani
z lihu a lihovin bezmála 180 milio−
nů korun a na dani z piva 140
milionů korun.

Nové trasy
Jihočeská centrála cestovního ru−
chu připravuje projekt trasy do−
bíjecích stanic pro elektromobily
a elektrokola mezi rakouským
Lincem a Českým Krumlovem.
Má podporovat ekologicky šetr−
nou dopravu v turisticky frekven−
tovaném regionu. Připravovaná
trasa má být zatím testovací spoj−
nicí pro elektrokola a elektromo−
bily. Jde o mezinárodní projekt
cestovního ruchu, na němž spolu−
pracují rakouští partneři.

Poutače musí pryč

Letos 15 let od povodní!
Mnohde se vody bát musí dál!
Letos v srpnu uplynulo 15 let od ni−
čivých povodní v roce 2002. Mnozí
na to nikdy nezapomenou, přišli
o všechno. A mnoho lidí se také
musí dál bát toho, co by se stalo,
kdyby velká voda opět přišla.
Někde města, obce, kraj udělaly
protipovodňová opatření, jinde ne.
Někde nejsou moc platná vzhledem
ke struktuře a povaze okolí. Jako tře−
ba v Putimi na Písecku.
Velká voda se sem od roku 2002
ještě dvakrát vrátila. Zatímco jinde
pomohla protipovodňová opatření,
Putim se něčeho takového nejspíš
nedočká.
Velká voda vždy zaplavila most
známý z filmu o dobrém vojáku
Švejkovi. „V roce 2002 tady vystou−
pala hladina do výšky 550 centimet−
rů a kamenný most vůbec nebyl vi−

dět. Potom přišla voda v roce 2009,
to bylo 325 centimetrů, a znovu
v roce 2013, kdy hladina dosáhla asi
410 centimetrů,“ řekl starosta do−
brovolných hasičů Miroslav Uhlík.
„Co šlo udělat, to znamená vyčis−
tit mlýnský náhon nebo tok řeky

Odstranit reklamní poutače od
dálnic a silnic první třídy se zřej−
mě nepodaří hned od září, kdy za−
čal platit nový zákon. Pokud bill−
boardy neodstraní sami jejich ma−
jitelé, musí je úřady k tomu ofici−
álně vyzvat. Ty, které zůstanou,
bude odstraňovat Ředitelství sil−
nic a dálnic a náklady vymáhat po
majitelích poutačů, nebo pozem−
ku. Jen na jihu Čech jsou jich de−
sítky, které musí pryč. Už koncem
srpna se několik z nich objevilo
přelepených českou vlajkou.
8

Blanice, se podařilo, jinak to nejsou
zásahy, které by zabránily té povo−
dni. To bohužel nejde. Povodí Vltavy,
krajský úřad nebo obec opakovaně
nechávaly vypracovávat studie, kte−
ré by pomohly najít řešení, ale žádné
se neobjevilo,“ dodal i starosta
Putimi Petr Matouš.
Putimí protéká řeka Blanice, která
se necelé tři kilometry pod obcí vlé−
vá do řeky Otavy. Právě to je jeden
z těch hlavních problémů, protože
v okamžiku, kdy řeka Otava má větší

průtok, tak nám zpomalí postupně
i řeku Blanici. Voda, která přitéká
Blanicí, se pak začne hromadit a vy−
tvoří tu velké jezero.
Navíc v 60. letech minulého století
vyrostla kolem Putimi nová přeložka,
která byla postavena na valu a stala
se z ní hráz. Obyvatelům Putimi tak
zřejmě nezbývá nic jiného než se na−
učit s velkou vodou žít.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Topení z přírodního kamene šetří peníze
a má blahodárné účinky na lidský organizmus
14 let záruku, zdarma servis, digitální termostat do každé místnosti,
montáž a dopravu po celé ČR garantuje firma eurotop in ve Kdyni
Toužíte mít doma kus přírody? Pak se
rozhodněte pro vytápění bytu či rodin−
ného domu přírodním kamenem.
Sálavé teplo je příjemnější, levnější
a zdraví prospěšnější než konvenční
způsoby vytápění. Nedochází k žádné
cirkulaci vzduchu, má správnou vlh−
kost, vytváří přirozené a zdravé vnitřní
klima jako kachlová kamna.
Mnohaleté zkušenosti s výrobou
a montáží topných panelů z přírodního
kamene má firma eurotop in ve Kdyni,
která zároveň poskytuje veškerý záruční
i pozáruční servis. Co můžete očekávat
od topení z přírodního kamene, nám
řekli majitelé kdyňské firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

Vytápění není drahé
Mnozí zákazníci srovnávají naše topení
s přímotopy. Snaží se nám tvrdit, že

rovnoměrně rozložené. Mezi podlahou
a stropem je maximální rozdíl 3°C. Ve
srovnání s klasickými přímotopy uspoří
naši klienti až 40% za elektrickou ener−
gii. V porovnání s ostatními topnými
systémy, jako je plyn, uhlí, topný olej, je
roční úspora 20 až 30 % na nákladech.
Topení z přírodního kamene lze připojit
na 20 hodinový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této sazbě.

Výpočty předem
Většina zákazníků chce předem vědět,
kolik za vytápění zaplatí. Každému pře−
dem zdarma vypočítáme provozní ná−
klady včetně pořizovacích. Součástí je
i návrh na rozmístění a velikost panelů.
Energetický výpočet vypracujeme jak
na jednu místnost, tak i pro celý rodin−
ný dům. Stačí nám poslat rozměry
jednotlivých místností včetně výšky

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

58%, nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Topení je vhodné
pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchacími
potížemi a pro novorozence. Přítom−
nost přírody v podobě topení z přírod−
ního kamene příznivě působí na psy−
chiku, zvyšuje vitalitu, posiluje imunitní
a kardiovaskulární systém. Už Albert
Einstein, jeden z nejvýznamnějších
vědců všech dob, řekl, že pravda o pří−
rodě je silnější a obhájí se sama.

prodejně ve Kdyni si klienti mohou vy−
brat tvar, barvu, kresbu přírodního ka−
mene. Jsou z Brazílie, Itálie, Řecka,
Indie, Portugalska. Na povrchu topného

Napojení na fotovoltaiku
Kombinace topení z přírodního kamene
s fotovoltaikou je ideální řešení. Už
jsme na několika místech montovali
naše topné panely do rodinných domů,
jejichž majitelé mají fotovoltaiku. Za vy−
tápění šetří peníze a investice, kterou
vložil do fotovoltaiky a topení z přírod−
ního kamene se jim postupně vrací.
Z tohoto pohledu se elektrická energie
jeví jako topné médium budoucnosti.

Termostat zdarma

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

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

princip vytápění je v podstatě stejný,
protože topíme elektrickou energií. Je to
mylný názor. Ano, vytápíme elektrickou
energií, ale naše vytápění funguje na
zcela jiném principu než přímotopy.
Panel je z přírodního kamene a je v něm
zabudovaný topný kabel, který kámen
nahřává. Využíváme jedinečných aku−
mulačních vlastností přírodního kame−
ne. Po nahřátí na 90°C a postupném
chladnutí má ještě po 2,5 hodinách
teplotu 30°C.
Samotný princip vytápění místnosti se
zásadně liší od přímotopů. Vytápění je
na základě dlouhovlnného tepelného
záření jako u kachlových kamen. Jedná
se o sálavé teplo, které je v místnosti

stropu se stručným popisem stavby.
Všechny naše poradenské služby jsou
zdarma.
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Každá místnost, ve které je topný panel
z přírodního kamene, má samostatný
prostorový digitální termostat. Ten do−
stane náš zákazník zdarma. Pouhým
nastavením si volí teplotu v každé mís−
tnosti. Další nespornou výhodou je, že
majitelé našeho topení nemusejí platit
za čištění, opravy a revize komínu, od−
padá jim starost o uhlí, dřevo, nemusejí
myslet na výměnu kotle, vodních pane−
lů a rozvodů. Životnost panelů z přírod−
ního kamene je cca 100 let.

Estetický doplněk
Topení přírodním kamenem má také
svou estetickou hodnotu. Vzhledem
k barevnosti a kresbě kamene je vhod−
ným doplňkem do bytu. V naší vzorkové

tělesa vytvoříme podle přání zákazníka
jakýkoli ornament nebo do kamene na−
montujeme svítidla.

Každý pátek do Kdyně pro radu
Jestliže uvažujete o topení z přírodního
kamene, přijďte se k nám do firmy pora−
dit. Naše společnost eurotop in sídlí ve
Kdyni v Nádražní ulici 660 (u autobuso−
vého nádraží), kde máme také vzorko−
vou prodejnu. Setkat se s námi můžete
každý pátek od 8:00 do 12:00 hod a od
13:00 do 16:00 hodin. Každý pátek
v týdnu se vám budeme individuálně vě−
novat, ukážeme topné panely z přírodní−
ho kamene a zodpovíme všechny vaše
dotazy. Jinak nás zastihnete na telefonu
nebo nám pošlete e−mail.
(re)

Kámen v bytě
Panel z přírodního kamene blahodárně
působí na lidský organizmus. Například
odstraňuje blokády v těle, které brání
průtoku životodárné energie, posiluje
duševní rovnováhu a citovou vyváže−
nost. Je zcela ideální pro lidské tělo.
Nevzniká žádná cirkulace vzduchu, ne−
víří se prach a alergenní částice. Díky
stejnoměrnému rozložení tepelného zá−
ření nemají vlhkost, alergeny a plísně
žádnou šanci. Přírodní kámen udržuje
konstantní vlhkost v místnosti 52 až
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Krumlov dostane nové medvědy
Unikátní expozice
V Českých Budějovicích bude ja−
ko první v republice otevřena stálá
expozice věnovaná Přemyslu Ota−
karu II. a jeho době. V části věže
Železná panna představí život
českého panovníka dokumenty
a dobové předměty. Stálá expozi−
ce se poprvé otevře veřejnosti.
„Ke stálé expozici jsme dospěli
po dvou letech pravidelné aktivity
ve spolku. Za její podporu bych
chtěl ocenit nejen město České
Budějovice, ale také spolupracov−
níky a rádce z Národního památ−
kového ústavu nebo Okresního

Zámecký příkop v Českém Krum−
lově už nebude téměř prázdný tak
jako doposud, kdy stářím zemřeli
dva slavní medvědi. Oživí je nová
medvíďata.
Na zámku momentálně fini−
šují opravy v jednom z výbě−
hů v medvědím příkopě, který
je populární zastávkou turistů.
Je tu jen osamnělá medvědi−
ce Marie Terezie. Tu by už br−
zo mohla doplnit nová medví−
ďata. Zajistí tak pokračování
tradice, která na zámku začala
už v 16. století.
Na nové obyvatele budou
čekat nové kotce, kam se bu−
dou moci schovat. „Ty už
jsou skoro hotové. Teď už se
dodělávají jenom mříže na po−
suv, kterým medvědi chodí do výbě−
hu,“ řekl krumlovský medvědář Jan
“Míša” Černý.
Nejprve se musí dokončit rekons−
trukce, pak mohou přijít mláďata.
Mohlo by to být už ale teď na pod−

zim, aby se třeba na Štědrý den
mohla konat tradiční Vánoční nadíl−
ka, která vždy přiláká k zámku až
2000 lidí. Předchozí obyvatelé výbě−

hu, medvěd Vok a medvědice Kate−
řina, spolu totiž přivedli na svět ně−
kolik medvíďat, včetně oblíbené ve−
černíčkové trojice Vojty, Kuby a Ma−
těje. Další byli Honzík a Eliška a po
nich Martínek a Agáta.

„Všichni ale byli věnováni do leso−
parků nebo zoologických zahrad,“
řekl medvědář. Odkud noví obyvate−
lé medvědího příkopu do Českého
Krumlova přijdou, není zce−
la jasné. Zřejmě to bude
z některé z evropských zo−
ologických zahrad. Nicmé−
ně už teď se mají návštěvní−
ci na co těšit.
Za to, že jsou v příkopu
medvědi, může šlechtická
rodina Rožmberků, kteří se
chlubili tím, že jejich před−
ky byli i italští šlechtici
z rodu Orsini.
Orsa v italštině znamená
medvědice. Medvěda si
proto zámečtí pánové dali
nejprve do znaku a v 16.
století si přivezli i první živé medvědy.
Do příkopu, který medvědí rodinky
obývají do současnosti, se ale přestě−
hovali až později. Od té doby zde ale
medvědy můžeme najít v podstatě
nepřetržitě.

Jihočeské nemocnice zvýšily mzdy
archivu v Českých Budějovicích.
Vytvořením stálé expozice splácí−
me část pomyslného dluhu zakla−
dateli našeho města,“ řekl před−
seda Spolku Města Otakarova
Jaromír Schel.
Přemysl Otakar II. založil České
Budějovice roku 1265. Krátce po
vzniku se několikrát pokusili měs−
ta zmocnit Vítkovci. Drželi ho do
roku 1290 a omezovali jeho hos−
podářský vliv v kraji.
V roce 1290 Budějovice ná−
stupce a syn Přemysla Otakara II.
Václav II. z područí vyprostil
a podnítil jeho hospodářský růst.
Největším odkazem Přemysla
Otakara II. jsou královská města.
Založil jich více než tři desítky a tr−
vají více jak 750 let.
„V jižních Čechách máme pro−
kázána přinejmenším dvě – České
Budějovice a Písek. Středověká
města byla a jsou fascinující fe−
nomén. Dodnes můžeme využívat
jejich původní urbanistický a archi−
tektonický design, který nachází−
me v půdorysech, siluetách či
stavbách,“ dodal tajemník spolku
Svatomír Mlčoch.
České Budějovice se také už
druhým rokem mohou pyšnit
unikátem – sochou Přemysla
Otakara II. v nadživotní velikosti,
kterou městu věnoval sochař
František Postl.
(pru)
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Nemocnice v Jihočeském kraji zvý−
šily o 2000 korun hrubého mzdy
nelékařskému zdravotnickému per−
sonálu, který pracuje bez odborné−
ho dohledu ve směnném provozu.
Zvýšení platu se týká přibližně
2000 zaměstnanců.
Holding Jihočeské nemocnice,
jehož jediným akcionářem je Jiho−
český kraj, peníze uvolní z vlastních
zdrojů.
„Zvýšení mezd se týká například
všeobecných sester, porodních asis−
tentek, ergoterapeutů, radiologických
asistentů a farmaceutických asisten−

tů ve směnném provozu,” uvedla
mluvčí společnosti Iva Nováková.
Platí pro všech osm zařízeních hol−
dingu, pod který spadají nemocnice
v Českých Budějovicích, Českém
Krumlově, Dačicích, Jindřichově
Hradci, Písku, Prachaticích, Strakoni−
cích a Táboře. „Přistoupili jsme k to−
mu s ohledem na personál, který
očekával okamžité navýšení mezd.
Abychom mohli slib splnit, jsou pení−
ze díky dobrému hospodaření vyplá−
ceny z vlastních zdrojů jednotlivých
nemocnic holdingu. Předpokládáme,
že slíbená dotace bude ministerstvem

Zlikvidovali černé stavby
Přes 100 černých staveb zlikvido−
valo od roku 2006 na březích Orlic−
ké přehrady Povodí Vltavy. Šlo
především o různé přístavby, kůlny,
rybářské přístřešky a trvale umís−
těná plavby neschopná plavidla.
Při povodních, které před 15 lety
zasáhly Českou republiku, voda na
přehradě stoupla do mimořádné
výšky a zničila mnoho nevhodně
situovaných objektů.
„Takzvané černé stavby se na vod−
ním díle Orlík nelikvidují v souvislosti
s povodní v roce 2002, ale průběžně.
Systematicky jsme s touto činností

začali po roce 2006,“ uvedl mluvčí
Povodí Vltavy Hugo Roldán.
Přestože Povodí Vltavy ilegální ob−
jekty na březích likviduje, jejich maji−
telé neustále budují nové. Roldán
řekl, že povodí se snaží v tomto
směru postupovat preventivně.
„Na Orlíku se snažíme být důsled−
ní v respektování hladiny maximální−
ho zatopení – nepovolováním umis−
ťování nemobilních objektů, zařízení
či odplavitelných věcí do tohoto úze−
mí, stejně jako zachováním přírodní−
ho charakteru břehových pozemků.
Za tímto účelem provádíme i namát−
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proplacena na podzim letošního
roku,“ dodala Nováková.
Předsedkyní holdingu Jihočes−
kých nemocnic je nově Zuzana
Roithová. Ve funkci nahradila Mar −
tina Bláhu. Po rozpadu původní kraj−
ské koalice dal svoji funkci před−
sedy představenstva Jihočeských
nemocnic k dispozici. Bláhu řada
zastupitelů kritizovala, že z nemoc−
nic pobíral na odměnách ročně
7,2 milionu korun. Otázka zdra−
votnictví stála i za dubnovým pádem
krajské koalice ČSSD, ANO a Jiho−
češi 2012.
(pru)
kové kontroly břehových pozemků,
míst pro stání plavidel, tábořišť
i okolí chat,“ řekl. Pokud Povodí Vlta−
vy narazí na ilegálně vybudovaný
objekt, nemůže majitele nijak poku−
tovat. Záležitost oznámí příslušným
úřadům nebo policii.
„K udělování pokut nemáme kom−
petenci. Při správě pozemků vod−
ních děl a nádrží v prvé řadě upozor−
ňujeme na nevhodnost konání se
snahou mu zamezit dohodou o ná−
pravě stavu,“ uvedl mluvčí.
Dodal, že vodní nádrž Orlík má
stanovenou úroveň hladiny, pod jejíž
hranicí se nesmí stavět žádné objek−
ty. „Pod ní nepatří ani záhonky, kara−
vany a podobně,“ dodal.
(pru)
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Český den v Bayern Parku
ve čtvrtek 28. října 2017
Bayern Park je bavorskou jedničkou mezi zábavními parky
svezení odváží jet i vícekrát.
Čarostřelec baví všechny, kteří
milují vzrušení a adrenalinové
zážitky. Za jízdu se nepřiplácí, je
už v ceně vstupenky.
Lze v Bayern Parku nalézt také
něco klidnějšího?
Samozřejmě. Je rájem
Ve velkolepém
pro celou rodinu. Nabí−
zábavním parku
zíme projížďku parníkem
Bayern Park v Dolním Bavorsku,
po zdejším jezírku či
poblíž města Dingolfing ve Fell−
okružní plavbu na otevřených
bachu, cca 110 km od hraničního
přechodu Železná Ruda a 130 km „Co nejsrdečněji zveme české návštěvníky k nám gondolách po zámeckém parku
od hraničního přechodu Strážný do Bayern Parku,“ vzkazuje všem marketingový včetně projížďky jeskyní. Vel−
směrem na Deggendorf, můžete ve ředitel pan Walter Kagerbauer a koordinátorka kolepá je sokolnická show.
Během ní uvidíte nádherné
čtvrtek 28. října 2017 oslavit Den česko – bavorské spolupráce Simona Fink.
české státnosti. Je pro vás připravena v celém Dolním Bavorsku. Její dvě dravce, jako je orel stepní, sup, sokol
speciální nabídka v podobě zlevněné− kola prolétnete za 45 sekund. Z 0 na a další. Děti se u nás vyřádí na tram−
80 km/hod zrychlíte za necelé 3 sekun− polínách, lezeckých stěnách, dětských
ho vstupného o 4 eura.

V tomto rodinném zábavním parku na
vás čeká více než 80 atrakcí pro malé
i velké. Setkali jsme se s marketin−
govým ředitelem panem Walterem
Kagerbauerem a zeptali se:
Na co se můžeme v Bayern Parku
těšit?
Čeká na vás například jízda na raftech
na divoké vodě, bobová dráha Twin−
bob, jízda na pneumatice či na klasické
horské dráze. Velmi populární je jízda
na vodní skluzavce na kládě. Je zde
14 metrů vysoká horolezecká stěna,
dále adrenalinová atrakce Duel orlů
a spousta dalších.
Má zábavní centrum atrakci, kterou
bychom nazvali NEJ?
Je to nejextrémnější horská dráha
v Německu s poetickým názvem
Čarostřelec. Je dlouhá 483 metrů s vý−
škovým rozdílem 33 metrů, rychlostí
80 km/hod. a má vůbec nejvíce jízdních
figur ve srovnání s ostatními dráhami
Rozhled – Jižní Čechy 9/2017

Co je letošní novinkou?
Slavnostně jsme otevřeli vodní svět
plný zábavy s pirátským ostrovem. Na
ploše 500 metrů čtverečních jsou dvě
pirátské lodi a dalších 14 vodních za−
stavení, kde si děti opravdu přijdou na
své. Jen pro zajímavost, pod pirátským
ostrovem je velká podzemní čistička
vody o kapacitě 50 000 litrů.
Je tedy Bayern Park ideálním místem
pro celodenní zážitky?
Jednoznačně ano. Oslavte letošní Den
české státnosti 28. října u nás v Bayern
Parku. Celý areál je bezbariérový a po−
hodlný i pro vozíčkáře. Je zde spousta
zajímavých míst k příjemnému poseze−
ní, znamenité zázemí pro občerstvení,

hygienu a relaxaci. Návštěvníka hýčká−
me od prvního okamžiku. U vchodu
jsou zamykatelné skříňky, u každé
aktrakce je dozor, který se vám postará
o batožinu. Máte děti, které by delší
cestu po parku nezvládly? Nevadí.
K dispozici je vozíček, na kterém si
areál projedou.

Vyzkoušejte si adrenalinovou jízdu na Čarostřelci nebo na Duelu orlů.
dy. Kromě průjezdu nástupním místem hřištích, koloto−
nepojedete ani kousek rovně. Čekají na čích a dalších zají−
vás čtyři děsivé otočky, z toho se třikrát mavostech. Máme
obrátíte hlavou dolů.
i hodně atrakcí pro
Je Čarostřelec bezpečný?
úplně nejmenší
Dráha prochází pravidelnými technic− děti, jako třeba
kými kontrolami a je opravdu bezpeč− vláček, klouzačky
ná. Mnozí návštěvníci se po prvním nebo malé ZOO.

Letošní novinkou je vodní svět s pirátským ostrovem.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Otevřeno je denně od 9:00 do 18:00
hodin. V neposlední řadě mohou mo−
toristé využít zdarma velké parkoviště.
Na něm jsou také vyhrazeny otevřené
garáže pro návštěvníky, kteří přijedou
se svými čtyřnohými mazlíčky. Psi
všech plemen mají do Bayern Parku
vstup zakázán.
(re)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Partnerský vztah většinou končí
pro zánik sexuální přitažlivosti
Obecně je známo, že na prvních mís−
tech v důvodech rozvodovosti je ne−
věra a hádky. Ale to jsou už důsledky.
Stejně jako nemoc
má své příčiny,
i rozpad vztahu má
své příčiny.
Podle mých věš−
teckých vizí jsem
přesvědčen,
že
jsme všichni RO−
BOTY „naprogra−
movanými“ rodi−
nou a společností,
protože od početí
do cca 15 let se
všechny negativní
projevy našeho
okolí „zakódují“ do
našeho podvědomí
a ovlivňují nás tak silně (vyjádřeno pro
porovnání v procentech je to sedmde−
sát procent), že na vědomé úrovni (tři−
cet procent) nejsme schopni tento
„program“ překonat.

Hledáme si partnery podle toho, jací
jsme my, ale i podle toho, jak společný
máme v sobě „program“. Kyvadlo mi
ukazuje, že z devadesáti
procent hledá žena
muže, a to geneticky
odlišného jedince, ke
zplození dokonalého dí−
těte. Takový partner vy−
volá chemický proces
v mozku, který se nazý−
vá láska. To by mohlo
vysvětlovat, proč se
mnoho žen zamiluje
platonicky do mnoha
akčních hrdinů. Protože
ne každá žena má mož−
nost a schopnost najít
pro zplození potomka
toho dokonalého, ideál−
ního partnera, stává se, že žije s někým
jiným a dítě má také s někým jiným.
Když už s ideálem nemůže žít, chce
s ním alespoň mít to dokonalé dítě.
Vzniká zvláštní situace. Pokud má dítě

s někým „dokonalejším“ než je vlastní
partner, hrozí, že většinou prvorozeným
dítětem – bez ohledu na pohlaví – na−
hradí svého „nedokonalého“ partnera.
Je ověřeno, že okolo plodných dní se
ženám líbí více právě ti dokonalí, muž−
nější, drsnější, zatímco v ostatním ob−
dobí jim vyhovují jiné typy mužů větši−
nou hodnější, citlivější, pozornější, kte−
ré mají doma, ale dítě s ním nechtějí.
Při vzniku vztahu je důležité očekávání.
Optimální je ale neočekávat nic, což je
blízké buddhistickému učení. Oni říkají,
že je třeba odpustit, neočekávat, nelpět
(na ničem, ani na životě). Buddhisté
jdou do vztahu s tím, že se těší, jak bu−
dou do vztahu vkládat lásku, štěstí, ra−
dost, ale nic za to neočekávají.
Většina lidí si své partnery idealizuje,
nemají reálné představy, chtějí více
brát, než dávat. Proto je málokteré oče−
kávání naplněno a každé druhé manžel−
ství končí. Asi je na prvním místě roz−
padů vztahů nevěra, i když odborníci ří−
kají, že nevěra není důvodem k rozpadu

Tragédie mužů v zeleném
Krimi příběh
Byla to doba, kdy ještě existovala
povinná vojenská prezenční služba,
doba nedávno minulá, v které se ob−
časně odehrály i mimořádné udá−
losti, při nichž byla použita střelná
zbraň. Většinou se jednalo o ne−
šťastné události. Jeden takový pří−
pad se stal v okrese Domažlice.
Plynula sedmdesátá léta minulého
století, den po výročí oslav Českoslo−
venské armády, když na místní esen−
báckou úřadovnu zazvonil telefon
z blízkého vojenského útvaru v Holý−
šově. Oznamoval, že u jejich útvaru
došlo k zastřelení vojína základní
služby při střežení muničního skladu,
na jeho určeném stanovišti. Při výjez−
du na místo bylo pracovníky konsta−
továno, že mrtvola vojína Josefa D.
se nachází na stanovišti č. 1 v boro−
vém lese. Vojín ležel na zádech, oble−
čen do uniformy, mimo vyšlapanou
pěšinu, kde strážní „vartovali“, s prů−
střelem hrudi, přesně do srdce. Od
mrtvoly ve vzdálenosti více jak dvou
metrů ležela zbraň, samopal vzor 58
a dvě vystřelené nábojnice. Přes obli−
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čej mrtvoly ležel dřevěný klacek, sa−
mopal byl v přepínači nastaven na
jednotlivé rány. Verzí vedoucích ke
smrti zastřeleného bylo hned několik.
Z provedených výslechů vyplynulo,
že zastřelený byl zaveden na jemu při−
dělené stanoviště v 8.00 hodin, když
kolem půl desáté zazněl osudný vý−
střel. Nedlouho po
tomto výstřelu byl
velitelem stráže za−
držen na vedlejším
stanovišti další vojín
vykonávající službu,
který běžel z místa
sousedního stano−
viště, odkud střelba
zazněla. Voják byl
značně rozrušený
a nebyl schopen svému veliteli odpo−
vídat na jeho otázky. Když se trochu
uklidnil, zprvu zapíral, ale nakonec se
přiznal, že chtěl vyměnit samopal se
zastřeleným. K celému případu uvedl.
„Po zavedení na stanoviště jsem ho
prošel několikrát, při jedné z obchů−
zek jsem si všiml, že na sousední
jedničce si krátí Pepík, vojín Raška,
dlouhou chvíli střílením z umně udě−
laného luku šípy a strefuje se do
okolních stromů borovic. Přidal jsem

se k němu a chvíli jsme z luku stříleli
společně. Když nás to přestalo bavit,
vylezli jsme na takový vyvýšený pa−
horek, v jehož blízkosti byla průrva
terénem a začali „páskovat“ zásobní−
ky našich samopalů. Vytahovali
z nich a znova zpět do nich zastrká−
vali jednotlivé ostré náboje. Své od−
jištěné samopaly jsme drželi
v ruce. Pepík seděl vedle mne
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.
a já mu nejspíše hlavní svého samo−
palu mířil na tělo, aniž bych si uvědo−
mil nebezpečí takového svého jedná−
ní. Pak jsem najednou zaslechl, kdesi
za svými zády nějaký šum, otočil
jsem se po tom zvuku a nechtěně ru−
kou zavadil o spoušť svého samopa−
lu. Vyšla krátká dávka! Pepík se svalil
jak podťatý na zem, přímo do průrvy.
Hrůzou jsem zkoprněl a pak k němu
přiskočil. Chroptěl, přivíral oči a já
nepříčetně křičel: „Pepo, to bude
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vztahu. Já tvrdím, že nevěra ze strany
muže zaviní v cca v třiceti procentech
zánik přitažlivosti k partnerce a nevěra
žen v šedesáti procentech zánik přitaž−
livosti k partnerovi. Z toho vyplývá, že
ženy jsou tolerantnější a mužům častěji
nevěru odpustí. Ale na druhou stranu,
když ony poruší slib věrnosti, většinou
rozbijí vztah. To znamená, že vztah kon−
čí možná ne pro nevěru, ale pro zánik
sexuální přitažlivosti (přitažlivost = zá−
vislost – sexuální, duševní, finanční).
Finanční závislost = otroctví.
Závislost je škodlivá a v podstatě jde
o jednu vlastnost, která se projeví podle
dispozic jednotlivce. Pokud někdo jde
do vztahu např. pro peníze, málokdy se
jich dočká. Klientům, kteří ke mně při−
cházejí a nejsou si úplně jisti svým
vztahem k partnerovi nebo partnerce,
říkám. Uvědomte si, že mládí a váš ži−
vot se zpět nevrací. Život plyne strašně
rychle. Každý má právo do vztahu do−
brovolně vstoupit i z něj dobrovolně vy−
stoupit. Kdo toto právo svému partne−
rovi nechce uznat, je sobec a chce par−
tnera vlastnit.
Stanislav Brázda

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

dobrý, dívej se na mne, Pepo!“ Za
okamžik, na který celý svůj život ne−
zapomenu, přestal jevit známky ži−
vota. Znova jsem zkoprněl strachem
a hrůzou, co jsem to vyvedl! Ve
spáncích mi bušila krev, jako by mi
někdo mlátil kladivem do hlavy.
Uchopil jsem samopal, který byl
nejblíž a běžel od té hrůzy pryč!
Nevím, možná, že jsem s těmi našimi
samopaly manipuloval, neboť až poz−
ději jsem zjistil, že ten, který držím
v ruce, není můj, ale Pepíkovo. Proto
jsem se chtěl vrátit zpět a samopal
vyměnit, přičemž jsem padl přímo do
ruky našemu veliteli stráže. Ten mne
zadržel a samopal odebral. Byl jsem
z toho všeho úplně „vyšinutej,“ že
jsem nemohl mluvit. Až potom našli
tělo Pepíka.“
Následně provedená pitva, rekons−
trukce celého případu i provedené
šetření skončilo u vojenského soudu,
kde byl vojín strážní služby Jiří Toman
obžalován za těžkou újmu na zdraví
s následkem smrti a odsouzen. Tak
skončila jedna z mnoha tragédií, která
se v době minulé odehrála, když ještě
mladí kluci chodili na vojnu.
Obdobná tragédie se udála o něco
později i u vojenského útvaru v Suši−
ci, Pod Kalichem, také ve strážní služ−
bě. Zde však šlo o vraždu, ale o tom
později, snad při jednom z dalších kri−
mi příběhů.
Karel Fořt
Rozhled – Jižní Čechy 9/2017
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí (až 10.tis/ks) za
CAFÉ Charlotte, kavárna− staré pohlednice do roku
cukrárna v Železné Rudě 1945, uvítám větší množ−
posiluje svůj tým a přijme ství, sbírku či pozůstalost,
nové zaměstnance na po− po dohodě mohu i přijet
zici pracovnice za pult/ za vámi. Mohu nabídnout
baristka – příprava kávy, i výměnu pohlednic nej−
zdobení pohárů, atd. Zau− enom ze Šumavy. Mobil:
číme, ubytování poskyt− 602486490. RR 70614
neme zdarma. Výborné
KOUPÍM tato křesla a ten−
platové ohodnocení, tur−
to typ křesel. Stav neroz−
nusy, práce na smlouvu
hoduje. Stačí napsat SMS
nebo brigádně, vhodné
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
i pro absolventy všech uč.
776599696 a email.: sla−
oborů a škol. Informace
voj.pikovice@seznam.cz.
na 725835555. RR 70615
Děkuji :) RR 70057
BRIGÁDNICE – Café Char−
lotte, kavárna−cukrárna
v Železné Rudě – posiluje
svůj tým a přijme brigád−
nice na víkendy, sezóny
i celoročně. Zaučíme, uby−
tování poskytneme zdar−
ma. Dobré ohodnocení,
turnusy dle dohody, vhod−
né i pro absolventy všech
uč. oborů a škol. Možnost
při vzájemné dohodě po
ukončení školy práce na
HPP,
Informace
na
725835555. RR 70616

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.
603872698.PM 170013
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KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za−
jištěna. Tel.: 603383211.
Dále koupím betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035

l
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PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
723622663PM 170028

STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko−
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014
KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lus−
try a lampičky, sklo, por−
celán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
170015

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5 m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech.
KOUPÍM staré bankovky,
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
mince, pošt. známky, vyzna−
jističů a osvětlení. Podlaha,
menání, odznaky aj. sběra−
strop a stěny zateplené.
telské předměty, staré bake−
Buňky jsou v pěkném sta−
lit. rádio Talisman, Philips,
vu. Cena od 25000,− Kč.
Telefunken aj. Staré hodiny,
Zajištění dopravy na místo
hodinky náramkové a ka−
určení. Tel.: 723622663.
pesní: Omega, Heuer,
PM 170026
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 170005

PRONAJMU 2+1 v 1. pat−
ře RD v Klatovech pěkný
mezonetový byt s možnos−
tí parkování, volný ihned. PRODÁM pneu, alu kola,
Tel.: 602614480. RR plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
70559
Audi, VW, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Opel,
Fiat, Hyundai, Honda,
Nissan, Toyota. Tel.:
EKOLOGICKÁ likvidace vra− 602834411. RR 70629
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše JAWA, ČZ, Stadion a ji−
potřebné rychle vyřídíme. né. Koupím staré moto−
Vykoupíme starší staveb− cykly všech značek v ja−
kémkoliv stavu, i jedno−
ní stroje, nákl. automobily tlivé díly. Platím ihned
a zemědělské stroje. Dále v hotovosti, slušné jed−
provádíme demontáž oce− nání. Tel.: 607946866.
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez− PRODÁM náhradní díly na
ného
šrotu.
Tel.: nákladní automobil DAF typ
723622663. PM 170033
AE 45 FA, pěkné pneu s di−
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

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

sky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou a kompletní
dveře do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany, pětistupňo−
vou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd Dále prodám valníko−
vou sklápěcí korbu LIAZ z
trambusu. Tel.: 736139113
PM 170029

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykou−
pím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. T.: 608887371
/ E.: info: nabytek1980
KOUPÍM starší nákladní @seznam.cz. Stačí na−
vlek na 16 t sklápěcí. psat SMS nebo prozvonit.
Případně i valníkový, dvou Odpovím. RR 70060
nebo
tří
nápravový.
736139113. PM 170031
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, určitě
se domluvíme. Tel.: 603
237 242, email: fle−
met@seznam.cz. RR
70316
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RYCHLÉ půjčky, hypotéky,
americké hypotéky−rychlý
odkup, prodej a pronájem
nemovitostí. www.kz−fi−
nance.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 170153

VEM si muže s Bavorska
a budeš šťastná –
www.vdejsedobavorska.cz
tel. 774066171.

Další číslo

Jihočeského
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