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Celosvětový trh se zlatem a stříb−
rem zaznamenává stále vyšší ceny
těchto drahých kovů. Mnoho z nás

většinou ani netuší, jaké po−
klady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené či
polámané šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korunky, stříbr−
né příbory, či z módy vyšlé
šperky. Podle světových ko−
moditních zpráv tlačí cenu
vzhůru jednak obavy ohledně
vývoje světové ekonomiky,
a v neposlední řadě i případné do−
pady z tzv. Brexitu. Výkup drahých
kovů je v současné době nejrychlej−
ší a nejjednodušší způsob, jak své
peníze znovu zhodnotit. Aktuál ní ce−
na na Londýnské burze se pohybuje
okolo 31 000,− Kč za unci. V soula−
du s vývojem české koruny cena
zlata od začátku roku 2017 opět mír−
ně stoupla. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno proměnit na
velmi zajímavé finanční částky,“
konstatuje manager Zlaté Investiční
Banky, který podle svých slov stále
registruje vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navštívit
Zlatou Investiční Banku v Č. Budě −
jovicích a informovat se o výkupních
cenách. „Měla jsem několik starých

prstenů po prarodičích, ale rozhodně
jsem je nechtěla prodat pod cenou.
Zaujala mě právě Zlatá Investiční

Banka, která nabízí
vysoké ceny za vý−
kup. A byla jsem
skutečně mile pře−
kvapena, dostala
jsem  přes 12 tisíc
korun, za které si
něco hezkého kou−
pím“, pochvaluje si.

O skvělých vý−
kupních cenách je
možné se přijít ne −
závazně přesvěd−

čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. 

Pobočka je pro Vás otevřena 
od pondělí do pátku na adrese:
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Psychotronik Stanislav Brázda:
O přitažlivosti

Divadlo chystá v nové sezóně 
16 premiér

České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

Otvírací doba: 
Po – Pá: 08:30 – 12:00

13:00 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka otevřena
po předchozím telefonickém objednání:

Tel.: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz
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Kubišová doma naposledy

Zlato a stříbro stále atakuje vrchol
Prodej drahých kovů se ve Zlaté

Investiční Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Do letišních parlamentních voleb
v Jihočeském kraji jde celkem
25 stran a hnutí. Krajský úřad za−
registroval subjkety, které podaly
řádně kandidátní listiny do parla−
mentních voleb. 

„Kandiduje 476 lidí, jednoho kan−
didáta zmocněnec jeho strany 
vyškrtl,” uvedla Alena Karvánková
z krajského úřadu. 

Kromě tradičních stran se o hlasy
voličů budou nově ucházet subjekty
jako Řád národa – Vlastenecká unie,
Sportovci pro společnost, Radostné
Česko, Referendum o Evropské unii
nebo Blok proti islamizaci – Obrana
domova.

„Zaregistrovali jsme všechny
strany a hnutí 29. srpna, žádnou

jsme neodmítli ani jsme nerozhodo−
vali o škrtnutí kandidáta z kandidátní
listiny. Zmocněnci se většinou snaží
chyby, které jim vytkneme, opravit
co nejdřív. My jsme napřed vytýkali
neoficiálně, chyby většinou opravili
na místě nebo záhy. Posílali jsme 
jenom dvě výzvy a ty závady byly
odstraněny také velice rychle.
Kdyby se teď někdo kandidatury
vzdal, už na hlasovacím lístku bu−
de,“ řekla Karvánková.

Maximálně může být na každé ji−
hočeské listině 22 kandidátů. Volby
do Sněmovny se konají 20. a 21. říj−
na. Před čtyřmi lety získali na jihu
Čech největší podporu sociální de −
mokraté (20,73 pct), před ANO
(16,97 pct) a KSČM (16,45). (pru)

Do voleb jde 25 stran a hnutí 
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Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak
dostat tatínka do polepšovny, S te−
bou mě baví svět, Líbáš jako Bůh,
Líbáš jako ďábel – a mnohé další
slavné filmy má na svědomí spiso−
vatelka, scénáristka, a hlavně reži−
sérka, dnes 76letá Marie Poledňá −
ková. Málokdo ví, že původem je
Jihočeška, protože se narodila ve
Strakonicích. S rodiči žili potom
i na Plzeňsku a následně se přestě−
hovali do Prahy. 

Poleďáková nás diváky potěšila
mnoha hezkými filmy, u kterých se
člověk od srdce zasměje. Samotné
filmařce moc do smíchu není.
Vlivem mozkové mrtvice, kterou
prodělala vloni, je upoutána na
inva lidní vozík. „Marie má bohužel
ochtnutou levou část těla. Je doma
ve své pražské vile a stará se o ni
syn a profesionální pečovatelka.
Občas za ní chodí kamarádky, muž−
ské návštěvy ona moc nepřijímá
a není jí zrovna do smíchu,” řekla

jedna z jejích známých s tím, že se
režisérka snaží, seč jí síly stačí, ale
stav se příliš nelepší. 

Ještě než onemocněla, napsala
knihu, která bude zfilmována. Ona
sama už se za kameru ale nikdy
bohužel nepodívá. 

Od mládí měla Poledňáková tak
trochu více smůlu na zdraví. V 15
letech měla vážnou autonehodu

a krátce poté prodělala
zánět srdečního svalu,
který ji na několik mě−
síců upoutal na lůžko.

„Po absolování gym−
názia jsem chtěla stu−
dovat chemii, ale pro
špatný kádrový posu−
dek mi to nedovolili,
část rodiny navíc emig−
rovala. Místo na vyso−
kou jsem tehdy nastou−
pila do továrny na ná−
dobí,” vzpomínala před
časem s tím, že sice

sen stát se chemičkou se jí nesplnil,
ale splnilo se jí přání – bavit  lidi. 

V roce 1961 jí dramaturg Jaros −
lav Dietl nabídl místo asistentky re−
žie v Československé televizi. Jako
asistentka režie pracovala 10 let.
Po večerním studiu AMU – obor
dramaturgie pracovala jako scená−
ristka a režisérka. V roce 1982 ode−
šla na Barrandov, kde působila šest
let jako režisérka Filmového studia
Barrandov. V roce 1990 spolu −
založila akciovou společnost FTV
Premiera, která získala první licenci
pro soukromé televizní vysílání
v Česku (nyní TV Prima). Po prodeji
obchodního podílu v roce 1994
podnikala v nakladatelství a vyda−
vatelství. Firmu dnes už dávno ne−
vlastní. Ale její syn Petr se dal čás−
tečně v jejích šlépejích. Funguje ja−
ko marketinový manažer. 

O stavu maminky nechce příliš
sdělovat. Jen to, že se jí daří v rám−
ci možností dobře. Nicméně, Marie
Poledňáková je jednou ze slav−
ných Jihočešek, které to “někam
dotáhly” a hovoří se o ní v superla−
tivech. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Marie Poledňáková

Marie Poledňáková má na kontě mnoho filmů.

Její komedie s Tomášem Holým jsou zkrátka nesmrtelné.

Problémová 
rekonstrukce

Rozsáhlá rekonstrukce čeká pla−
vecký stadion v Táboře. Moder ni za −
ce zastarelého, 35 let starého areá−
lu měla začít už v těchto dnech, ale
nastal zásadní problém!

Táborská radnice totiž nesehnala
firmu, která by se zakázky za 65
mi lionů korun ujala. Přihlásil se je−
diný uchazeč, který nabídl cenu
o 35 milionů vyšší, což pro město
bylo neakceptovatelné. Nový tendr
vypíše radnice na podzim, a pokud
se najde vhodná firma, rekonstruk−
ce začne na jaře příštího roku.

Papež dostane pivo
Papež František dostane a ochutná
ještě letos limitovanou edici piva od
nejznámějšího českého pivovaru.
Vyrábí ji českobudějovický stát ní
podnik Budvar, který ji nejprve nechá
posvětit biskupem.Várku piva posvětí
příští úterý přímo ve varně česko −
budějovický biskup Vlastimil Kročil.
A z požehnané várky bude naplněno
122 lahví, které zástupci pivovaru ja−
ko dar osobně předají 13. prosince
Sva té mu otci Františ kovi v rámci
předvánoční audience ve Vatikánu.

Sýry jako předmět
Zcela nový obor otevřela od nového
akademického roku českobudějovic−
ká Jihočeská univerzita. Bude sou−
částí nově akreditovaného magister−
ského oboru Kvalita zemědělských
produktů. Studenti si toitiž vyzkouší,
jak se vyrábějí jednotlivé druhy sýrů.
Absolventi oboru sýrařství budou mít
velkou šanci najít práci v mlékáren−
ství. Fakulta má pro obor vybavení
v laboratořích a v minimlékárně, kte−
rá sídlí v budově s minipivovarem.
Budou se také učit správné značení
sýrů, či rozeznávání jednotlivých
chutí. Předmět se zkušebně vyučoval
letos v letním semestru, do kterého
se přihlásilo  devět studentů.

Obchvat bude
Tolik očekávaný obchvat Českých
Budějovic,který má znatelně ulevit
městu od dopravy, bude zcela do−
končen do roku 2021. Stavba bude
součástí dálnice D3,  která se právě
na několika úsecích v okolí krajské
metropole buduje. Část obchvatu
s částí D3 bude hotov už letos na
podzim, na další úseky a kompletní
dokončení si musejí řidiči počkat
4 roky. Na každý z úseků Úsilné –
Hodějovice a Hodějovice – Dolní
Třebonín má ŘSD 15 zájemců o re−
alizaci stavby. Stavět by se mělo
začít zkraje roku 2018 a náklady
jsou okolo 15 miliard korun.

Část dálnice D3 Borek – Úsilné na
Českobudějovicku je hotová o dva
měsíce dříve, než byl původní ter−
mín. Ředitelství silnic a dálnic už za−
hájilo předběžné užívání na tomto
úseku. Stavební práce stály 717,5
milionu korun. Úsek je dlouhý 3,1
kilometru, je na něm 11 mostů, nej−
delší z nich měří 210 metrů. „Další
rozestavěný úsek D3 Veselí nad
Lužnicí – Bošilec v délce 5,1 kilo−
metru za 635 milionů, otevře stát
12. října,” řekla ředitelka jihočeské
pobočky ŘSD Vladimíra Hrušková.

Až se část D3 Borek – Úsilné, na
níž se pracuje od dubna 2015, napo−

jí ze silnice I/3, bude se ještě dodělá−
vat pravý jízdní pás. 

„Jedná se zhruba o 150 metrů
dálnice, které bychom měli stihnout
do konce listopadu. V současné do−
bě zbývají drobné práce, jako zalití
spár nebo dokončení betonových
svodidel. Stavebně by měla být tato
část hotová do konce roku, do února
2018 potrvá rekultivace starých
cest,“ řekl hlavní stavbvedoucí
prová dějící stavební firmy Václav
Nedorost.

Na úseku je 11 mostů, v jednom
objektu je podchod pro zvěř. Sou −
částí stavby je dálniční most u silni−

ce I/34 na Třeboň, mimoúrovňová
křižovatka se čtyřmi mosty. 

„Lidé, kteří pojedou z Prahy a bu−
dou se chtít dostat do Jindřichova
Hradce, to budou muset celé ob−
kroužit a vyjet na silnici I/34, je to 
takový obrovský kruháč,“ dodal
Nedorost.

D3 patří mezi tři prioritní akce kra−
je spolu se 4. železničním koridorem
a dálnicí D4. 

Do roku 2021 by měl být hotový
obchvat Českých Budějovic za 12
miliard korun, stavba bude součástí
D3. Na každý z úseků Úsilné – Ho −
dě jovice a Hodějovice – Dolní Tře −
bo nín má ŘSD 15 zájemců, většinou
ze zahraničí. Stavět by se mělo začít
zkraje roku 2018. (pru)

Dálnice je s předstihem
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Zpěvačka a Jihočeška Marta Ku −
bišová končí se svou profesionální
kariérou. Už 1. listopau naposledy
zazpívá v rámci svého posledního
tour Marta naposledy.

A nebude to nikde jinde
než v rodných Českých Bu −
dě jovicích. Kubišová se
rozhodla právě letos, u pří−
ležitosti svých 75. naro −
zenin, ukončit profesionální
dráhu. Zatímco se teď na
konci září rozloučila s divá−
ky na Slovensku, od 8. října
pojede šňůru po Čechách. 

„Startujeme 8. října a 1.
lis  topadu končíme v Bu −
dějo vicích. Na své publi−
kum se moc těším a oprav−
du to bude naposledy,” říká
zpěvačka. 

Mezitím 27. října vystou−
pí v pražské Lucerně na
svém velkém koncertě, kde zazpívá
i Lucie Bílá. 

Před týdnem Kubišová znovu na−
zpívala svou legendární Modlitbu
pro Martu. Skladbu, která se stala
jedním ze symbolů událostí roku

1968 a později i listopadu 1989,
s ní nyní nahrály Bára Basiková,
Blanka Šrůmová, Naďa Válová,
Tereza Čer nochová a Natálie Kocá −
bová znovu. Na nahrávce zazní

i hlas Hany Hegerové, která vzhle−
dem ke zdravotnímu stavu svůj
part natočila doma.

„Řekla jsem vydavateli Tomášovi
Padevětovi, že přijdu do studia a na−
zpívám to, jak to leží a běží, a on ať

si k tomu přizve všechny tváře
a hlasy,  které se mu zdají vhodné,“
uvedla Kubišová.

Nahrávka bude závěrečnou písní
alba Protestsongy 1966−2017, kte−

rá vyjde k 50. vý−
ročí událostí v ro−
ce 1968 a bude
ko m pilací různých
tuzemských inter−
pretů.

Mar ta Kubišo −
vá, ač žije v Pra −
ze, má velmi blíz−
ko nejen k rod−
ným Bu dějovicím,
ale i nedaleké Hlu −
boké nad Vltavou.
Prá vě zde žili její
prarodiče a ona
zde trávila prázd −
niny, a dokonce
zde i několik let u

nich i bydlela. Na místním hřbitově
je má pohřbené a když má čas, do
rodného kraje ráda zajede. „Teď tře−
ba budu mít víc času, když už budu
ofi ciálně v důchodu,” dodala Marta
Kubišová. (pru)

Kubišová doma naposledy Zmizí stovky 
billboardů

Stovky billboardů podél silnic
první třídy odstraní Krajský úřad
Jihočeského kraje. Práce budou
podle odhadů stát několik stovek
tisíc korun. 

Jak uvedla Mária Čejková z od−
boru dopravy a silničního hospo−
dářství krajského úřadu, potrvá to
řadu měsíců. 

Podle novely zákona mělo 
k 1. září od silnic v celé zemi zmi−
zet 3000 z 25 000 poutačů.

Billboardy zakryje, odstraní
a zlikviduje pro krajský úřad ex−
terní firma. O administrativu se
postará šest úředníků z oddělení
silničního hospodářství. 

„Případné uplatňování nákladů
spojených se zakrytím, odstraňo−
váním a likvidací budou zajišťovat
další pracovníci krajského úřa−
du,“ uvedla Čejková.

Krajský úřad nejdříve vydá vý−
zvy vlastníkům či provozovate−
lům billboardů, aby je odstranili.
Když tak majitelé reklamních
ploch neučiní, zakryje a zlikviduje
billboardy firma, jež zvítězí ve vý−
běrovém řízení. (pru)
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Strakonice chtějí 
stavět mega školku

Stavbu “mega” mateřské školky pro
250 dětí plánuje město Strakonice.
Stát by měla v lokalitě Jezárky, od−
had nákladů je 160 milionů korun.
Hotová je architektonická studie,
radní zadají projektovou dokumenta−
ci a budou se snažit získat na stavbu
dotaci. „Město je, co se týče míst ve
školkách, na hraně kapacit. Proto je
stavba školky důležitá,” uvedl místo−
starosta Milan Jungvirt.

Mateřská škola má stát na pozemku
města velkém 9000 metrů čtvereč−
ních, vedle ústavu sociálních služeb,
nyní je tam hřiště. „Nárůst počtu dětí,
o které se máme starat, je obrovský.
Jsme na hraně kapacit, máme to úplně
na plněné. V této chvíli jsme to ještě
schopni řešit, ale když budeme muset
přijímat dvouleté děti, hrozí nedostatek
míst. Chystáme to řá dově s předsti−
hem rok a půl, nenechali jsme to na
poslední chvíli,“ řekl Jungvirt. Šlo by o
šest objektů, stavbu navrhl architekt
Roman Schmitt. Im pul sy, jak stavbu
pojmout, dodali i ředitelé školek.
„Musíme na to získat dotaci. Že by se
do toho město pustilo z gruntu za své,
nepřipadá v úvahu,“ řekl místo  sta −
rosta. Mo men tálně je ve Strako nicích
pět školek v deseti budovách. Jsou pl−
ně obsazeny, kapacita je 933 dětí.

Vodu dodá 
staronová firma

Pitnou vodu bude obyvatelům Čes −
kých Budějovic i nadále dodávat spo−
lečnost ČEVAK. Firma uspěla v kon−
cesním řízení, které pro další deseti−
leté období vyhlásila radnice.

Společnost bude za pronájem vodo−
hospodářské sítě městu platit ročně
200 milionů korun, což je podobná
částka jako dosud. „Město většinu
těchto peněz vrátí do obnovy vodovod−
ní a kanalizační sítě,” uvedla mluvčí
magistrátu Jitka Welzlo vá. Vodo −
 hospodářský majetek se obnovuje
průběž ně. Aktuálně radnice nechá  vy−
budovat novou kana lizaci v Novém
Roudném, v posledních několika letech
investuje průběžně i v místní části
Třebotovice a dočkají se také obyvatelé
Nových Hodějovic. „V plánu je velká
výměna kanalizace v Rudolfovské ulici,
která je prý přes sto let stará. Zde by se
mělo pracovat v příštím nebo přes −
příštím roce,” dodala Welzlová.

Na základě nové smlouvy s doda−
vatelem by se cena vody neměla nijak
zásadně měnit. Od roku 2012 byla ce−
na vody v Českých Budějo vicích po−
měrně stabilní, zatímco náklady rostly.
Už v dubnu letošního roku tak vzrostla
cena o 1 korunu a 56 haléřů. Odbě −
ratelé zaplatí za metr krychlový 73 ko−
run a 9  haléřů. (pru)

Mnoho naštvaých je obyvatel Čes −
kých Budějovic z toho, co se v kraj−
ském městě děje v posledních le−
tech. Ať je na radnici jakékoli zřízení,
jedno mají společné – zabetonovat
město. Například nyní schválili za−
stupitelé možnost, že se v části leso−
parku Stromovka může stavět.
Kromě toho se dostavělo obchodní
centru IGY, což logicky zhustí dopra−
vu směrem k centru. A pak nesmysl−
ný počet a rozestavění semaforů,
z čehož si celá ČR dělá legraci.

To, že radnice upřednotňuje záměry
developerů před zájmy občanů a kli−
dem ve městě, nemůže většina obyva−
tel krajského města radním zapome−
nout. Rozhodnutí zastavět část Stro −
movky může podle opozice vést k po−
stupné likvidaci klidové zóny se zelení.

„Pokud bude provedena změna
územního plánu, minimální velikost
stavebních pozemků by byla 600
metrů čtverečních. Pak to jsou dílčí
věci, které se týkají minimální výšky
a také zastavěné plochy a nepřípust −
nosti všech forem bytových domů
s výjimkou bydlení pouze v rodin−
ných domech,“ řekl náměstek primá−
tora Petr Podhola, když na jednání
zastupitelstva představoval změnu
územního plánu ve Stromovce. Jed −
ná se o území jižně od parku směrem
ke staré litvínovické silnici. 

Proti návrhu vystoupil zastupitel Ivo
Moravec. Podle něj je Stromovka jed−
ním z mála zelených ostrovů ve měs−
tě. „Měli bychom ho šetřit nejen pro
nás, ale i pro další generace. Touto
změnou vlastně může dojít k zahuště−
ní výstavby a přijdeme o zeleň, které
v Českých Budějovicích nemáme na−
zbyt,“ upozornil zastupitel.

Návrh změny označil za dílčí ne−
koncepční krok, který je v rozporu se

strategickým plánem dalšího rozvoje
města. Podle náměstka Petra Pod −
holy se ale město dlouhodobě potý−
ká s nedostatkem pozemků. „Také
bychom neměli zapomenout na to,
že samotný strategický plán jasně 

říká, že město České Budějovice by
se mělo rozvíjet. Pokud se dnes po−
díváte na plochy, kde je možné dělat
nějakou bytovou zástavbu, tak těch
ploch opravdu příliš mnoho není,“
uvedl Podhola.

Proti změně územního plánu byla
i zastupitelka Eva Hajerová. „Já se
domnívám, že bychom si vždycky
měli držet zeleň. Každý strom a kaž−
dých deset centimetrů trávníku ve
městě má velkou cenu. Takhle po−
stupně ty zelené plíce města budou
čím dál menší,“ reagovala. 

Zastupitelé změnu územního plánu
Stromovky schválili po zhruba půl −
hodinové rozpravě většinou koalič−
ních hlasů. 

„Neustále z radnice slyšíme hlasy
o tom, jak je v Budějovicích hustá
doprava a jedna z nejhorších situací

v ČR. No, i průměrně inteligentní
šimpanz by pochopil, že pokud při−
stavím třeba další obří – nesmyslnou
část obchodního centra s kinem té−
měř v centru města, budou sem mířit
lidé v autech a ta doprava bude sku−

tečně neúnosná. Umí si někdo před−
stavit, jak to bude vypadat právě na
Pražské třídě třeba před vánoci? Ke
všemu i neustále přibývající semafo−
ry jsou problémem. To už není do−
pravní značení, ale to je dopravní
prales,” namítá Stanislav Dvořák,
bydlící na Pražské třídě.

Radnice ale nevnímá námitky ob−
čanů a jede si zcela čistě své lobbis−
tické záměry. „Tohle město je prohni−
lé už řadu let. Vždyť se tu staví ne−
smyslně, podívejme se na Husovu
třídu, co tam za poslední roky vyrost−
lo a podobně. A teď zničí i Stro −
movku? To je vážně skandální, jak
politici vedou magistrát a nadsazují
své zájmy nad zájmy občanů a měs−
ta jako takového,” dodala další oby−
vazelka Českých Budějovic paní
Zdena, žijící téměř v centru. (pru)

Zastaví Budějovice! Radnice nepřemýšlí? 

Igy bude jedním z největších OC v ČR, 
ale zároveň přivede k centru města další tisíce aut!

Prachatice chtějí opravit a rozšířit
plavecký bazén, který je přes 30 let
starý. Práce by mohly začít příští
rok, stály by 100 milionů korun.
Rozhodli o tom zastupitelé. Stavební
povolení bude mít město do listopa−
du, řuvedl prachatický starosta
Martin Malý. Bazén ročně navštíví
téměř 70 000 lidí.

„Většinově i z řad opozice to
všichni vnímají jako potřebnou
a nutnou věc, kterou udělat musíme,
neboť si nedokážu představit, že by−
chom v bývalém okresním městě
přišli o bazén, a toto riziko si zastupi−
telé většinou uvědomují. Bazén po−

stupně dosluhuje a dílčí opravy nej−
sou schopny řešit problém jako ce−
lek. Jde nám především o to rychle
zrekonstruovat technologie, aby−
chom bazén nemuseli zavřít,“ řekl
starosta Malý.

Návrh zatím podpořilo 19 zastupi−
telů z 20 přítomných, zdržel se
Rober t Zeman Pověřili tak inves −
tiční odbor, aby připravil výběrové
říze ní. Otázku bazénu řešili v září
již na dvou pracovních jednáních, 
na jednom z nich s projektantem
Radkem Steinhaizlem z firmy
Relaxsolution, který sedm let řídil
Aquapalace Praha.

Prachatický bazén je z druhé polo−
viny 80. let, dlouhý 25 metrů, má
ještě brouzdaliště. „V první etapě se
zrekonstruují technologie, změní se
dispozice pánských a dámských ša−
ten, vzniknou nové sauny, oddycho−
vé zóny, venkovní sauna s ochlazo−
vacím bazénkem a výhledem na
Libín,” doda starosta Malý.

Jestliže se bazén předělá podle
návrhu Steinhaizla, přibude i well−
ness centrum se saunami, pára,
rela xační místnost, bazének a ví −
řivka se slanou vodou, proplouvací
bazén i dětský svět se dvěma 
tobogány. (pru)

Chtějí opravit stadion, ale má to stát balík
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V našich krajích se započalo s vý−
cvikem psů na vyhledávání mrtvol
v prvopočátku sedmdesátých let,
kterému bezesporu předcházely
práce s pachovými stopami, zapo−
čaté v bývalé části NDR. Mono −
tématická kynologická konference
uskutečněná v Kolíně v roce 1972,
otevřela vrátka všestrannějšímu vy−
užívání služebních psů, převážně
německých ovčáků v zaměření na
nepoznanou práci s pachovými sto−
pami. Dodnes je uvedená práce
s pachovými stopami důležitou sou−
částí boje se zločinem, byť se jedná
z pohledu právního i důkazního jen
o indicii. Navazujíc na německé ko−
legy se naši služební kynologové za−
čali zabývat i přípravou vytipova−
ných služebních psů k použití při
vyhle dávání mrtvol, leckde zakopa−
ných v terénu, v objektech a podo−
bně. Úspěchy se počaly zvolna do−
stavovat. Dnes je to jedna ze sou−
částí služební kynologie.
I na Klatovsku jsme nejedenkráte
v minulosti takovéhoto psa využili.

Vzpomenu nálezu rozčtvrceného těla
– torza v roce 1996 u klatovského le−
tiště, kdy se propátrával terén v naději
nalézt chybějící části těla oběti.
Předpokládalo se, že je neznámý
pacha tel odložil na různých místech,
aby tak znesnadnil identifikaci mrtvo−
ly. Přesto další části lidského těla 
i za pomoci uvede−
ného psa nalezeny
nebyly. Z uvedeného
případu je „policejní
pom ník“, o kterém
ani mnozí dnešní po−
licisté nemají potu−
chy. Přesto se do−
mnívám, že pachatel
a nejspíše i vrah
v jedné osobě vztah
ke Klatovům měl!
Případ mnohem úspěšnější se udál
na Kolinecku v roce 2000, kdy se
pátra lo necelé čtyři roky po pohřešo−
vané servírce Jindřišce z místního
pohostinství. Od samého počátku
vše směřovalo k manželovi, že to byl
ten, kdo skutečně naposledy mluvil
s živou Jindřiškou. Policisté však na−
razili na skálu mlčení, nebývalé tvrdo−
sti, emoční chladnosti i neúčasti.
Byl však i tím, co policistům hned 

následující dny oznámil Jindřiščino
pomyslné zmizení.
Bylo září, necelý měsíc scházel do
čtyř let Jindřiščina zmizení, v přelo−
movém roce nového milénia. Nasa −
zený služební pes na vyhledávání
mrtvol zmizel v lese nedaleko Čejkov.
Za okamžik se ozvalo dvakrát krátké
zaštěkání. V tu chvíli psovod věděl,
že mají vyhráno! Pes nalezl to, co
poli cisté tak dlouho hledali. Postupné
odebírání kamení a zeminy obnažilo

celou kostru. V přítmí lesa se
cosi na jednom z článků prstu

zalesklo. Byl to stříbrný prsten v po−
době hada. Zrovna takový nosila
i Jindřiška! Konečnou tečku za před−
běžnou identifikací řekla zubařka,
ostatní znalci a odborníci až později.
Manžel Jindřišky vypověděl.
„Začala mi nadávat a křičet, ať ji ne−
chám být! Konejšil jsem ji, aby si šla
lehnout a nebudila děti. Snažil jsem
se ji chytit za ruku, aby se zklidnila.
Začala do mne kopat. Zavrávoral
jsem a padl stůl. Na něm ležel dřevě−

ný váleček na válení těsta. Uchopil
jsem ho pevně do ruky a dvakráte ji
praštil do hlavy. Sesunula se mi
k nohám a zůstala ležet bez hnutí.
Dřepl jsem si k ní na bobek. Sáhl na
ni. Byla mrtvá! Ustrnul jsem. Chytil
jsem její hlavu do dlaní a neustále
nahlas pro sebe říkal: Co jsi to pro−
vedl? Co jsi to provedl? Vše ostatní
ubíhalo jako ve snu, jako v mlze.
Znova jsem na ni sáhl a chtěl cítit její
tep. Necítil jsem nic! Popadl mne ší−
lený strach a zoufalství mnou lomco−
valo. Hlavou mi běžely všelijaké
myšlenky. Pak jsem se rozhodl. Tělo
musí pryč, pryč z baráku! Uchopil
jsem ji do náručí a odnesl do našeho
auta. Uschoval ji do kufru a přikryl
jutovými pytli. Do rána jsem nezam−
houřil oka. Hned jak se děti probudi−
ly, řekl jsem jim, že pojedeme k ba−
bičce, do nedaleké vesnice, vybírat
brambory. Byla neděle. Děti jsem vy−
ložil u mámy a s autem zajel za ves −
nici. Zajel jsem do lesa a tam
Jindřišku zakopal. Tělo přikryl těmi
pytli, zasypal zeminou a navrch navr−
šil kameny. Jen jednou jsem zkon−
troloval místo uložení jejího těla, to
hned stejného dne, když jsem s dět−
mi na nedalekém poli odpoledne vy−
bíral brambory. Jen jednou. Jinak
jsem se mu vyhýbal a nikdy jsem
tam, do této části lesa již nevkročil.“  

Karel Fořt

Krimi příběh

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.

Psí pomocník 
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První zářijová sobota už tradičně
po několik let patří na Kvildě oblí−
benému „Dni pivní nezávislosti“.
Tak tomu bylo i letos. Už 7. ročník
Den pivní nezávislosti byl letos vý−
jimečným i tím, že Pekárna na
Kvildě letos slavila 20 let. Zábavná
akce proběhla v prostorách Pekár −
ny a Pivovaru majitelů Karla
Potužáka a Marie Jelínkové. Kvůli
letošnímu náhlému zvratu stude−
ného a deštivého počasí se bohu−
žel nepodařilo překonat loňský re−
kord, který čítal přes tisíc diváků.
Ale i poctivá polovina, která ne−
odolala a na Kvildu přijela, nepři−
šla o bohatý program. Letos, jako
pokaždé, v duchu že „dobré jídlo,
dobré pití a k tomu pěkná muzika
prodlužuje živobytí“. 
Perfektně připravenou akci slovem
provázel známý muzikant, rozhla −
sový a televizní moderátor Josef

Pospí šil. Jménem pořadatelů po −
zdravil hosty, někteří jezdí na Kvildu
pravidelně, např. ze Dvora Králo vé ho,
z Prahy, Českých Budějovic, Vim −
perka, Kla tov, z Plzně, atd. Pote −

šitelné je, že se při−
šli podívat i někteří
místní a dal ší z ne−
dalekého okolí Kvil −
dy. Jen jeden, které−
ho všichni vždy
s napětím oče ká vají,
letos nedorazil. Mi −
lému a a oblíbené−
mu ŠUMAVOŠOVI
(místnímu Ladis lavu
Mikovi) na dálku po−
přáli hodně dobrého
zdraví a rychlou re−
konvalescenci. 

Šprýmař Josef Pospíšil slíbil v za−
hřátém pivovarském stanu, ač venku
od rána pršelo, jen se lilo a teplota
klesla z pátečních 20°C na sobot−
ních 7°C, že bude−li publikum spo−
lečně zpívat oblíbené a známé chod−
ské písničky, pršet přestane. A ne−
budete věřit. Už po první písničce,

v podání oblíbené krojované tradiční
chodské dechovky DOMAŽLIČANKY
s kapelníkem Janem Mlezivou a zpě−
váky Monikou Kreuzovou, Terezkou
Jurníkovou a Josefem „Dvorákem“
Kupilíkem, pršet přestalo. V dalším
programu vystoupilo DUO TÉZE
Václava Krčmáře z Klatov a pod −
večerní finále patřilo bigbeatovým

nestorům z Plzně, kteří si říkají 
výmluvně „STAŘÍ PSI“. 
Čas mezi podvečerním koncertem
zcela spontánně vyplnili v prosto−
rách restaurace U Galapetra VESELÍ
PEPÍCÍ – Josef „Dvorák“ Kupilík
a moderátor a muzikant Josef
Pospíšil. Okamžitě se k nim přidal

s harmonikou Karel Potužák. Jejich
mnohdy „darebné“ písničky si
s chutí zazpívala celá pivnice. Na zá−
věr zazněla i oblíbená Kvildská 
hymna. Všichni přítomní svorně tvr−
dili, že se těší a rezervují si příští 
první zářijovou sobotu roku 2018 na
další „Dny pivní nezávislosti na
Kvildě“.                                      (re)

Pekárna a Pivovar na Kvildě je jedním z nejvyhledávanějších gurmánských
míst na Šumavě, kde také vaří výborné pivo. V nejvýše položené pekárně v ČR
na vás čekají pekařské a cukrářské speciality, které dostanete pouze na Kvildě.
Za všechny jmenujme pravý medovník dělaný z více jak sto let starého šumav−
ského receptu a krále zákusků Povidloně.

S úsměvem nikdy nešetří majitel
Pekárny a Pivovaru na Kvildě Karel
Potužák. Musíme ještě dodat, že ne −
jen úsměvem, ale i písničkou, a to
když si vezme harmoniku.

Zpěváci Domažličanky. Zleva: Monika Kreuzová, Terezka
Jurníková a Josef „Dvořák“ Kupilík. Foto Karel Potužák.

Jedna z nejnavštěvovanějších pamá−
tek v České republice opět lákala tu−
risty. Letos hrad a zámek přilákal
skoro 344 tisíc lidí, což je o téměř
26,5 tisíce turistů více než vloni.

Úspěšnou sezonu přičítá krumlov−
ský kastelán Pavel Slavko bezpeč−
nostní situaci v Evropě, dopravní do−
stupnosti Česka i to, že je zámek na
seznamu památek UNESCO, roli hra−
jí i ústní propagace.

„Nejvíc zde letos zatím lákala prv−
ní prohlídková trasa, kam patří inter−
iéry z doby renesance a baroka,
kaple sv. Jiří, eggenberský sál se
zlatým kočárem a rokokový Maš −
karní sál. Velký zájem byl v Českém
Krumlově i o Barokní divadlo, Hradní
muzeum, věž, kovárnu a konírnu,”
uvedl Slavko.

Po roce 2020 se stane součástí
návštěvnického okruhu Zahrada i leto −

 hrádek Bellarie u otáčivého hlediště,
jejž začnou památkáři opravovat
na podzim. Rekonstrukce bude stát 
30 milionů korun. Jihočeské památky
navštívilo za stejné období skoro

975 tisíc turistů, což je o 12 300 více
než za prvních osm měsíců loňského
roku. Devíti ze 14 objektů, o něž pečují
památkáři, ale návštěvnost meziročně
klesla. Jsou mezi nimi zámky Krato −

chvíle, Třeboň, Jindři chův Hradec
i Hluboká nad Vltavou, tam přišlo
o 3129 lidí méně. Do července ale by−
lo na Hluboké meziročně o 8500 lidí
více. Podle kastelána Miroslava Pav −
líč ka stoupl do července podíl zahra−
ničních návštěvníků ze 48 000 v roce
2016 na letošních 72 000.

„Na zámek se vrátili turisté z Rus −
ka a nově ho začali navštěvovat
turis té z Číny, jejich podíl neustále
roste,“ uvedl Pavlíček s tím, že hlu−
bocký zámek nabízí tři prohlídkové
okruhy, 17. října otevře novou trasu
Hos tinské pokoje ve druhém patře,
15 místností včetně stříbrnice.

Nejvyšší návštěvnost od roku
1991 mělo o prázdninách infocen−
trum jaderné elektrárny Temelín, při−
šlo přes 13 tisíc lidí. „Rekord z loň−
ska byl 9219 návštěvníků. Nejvíc
práce měly průvodkyně poslední
červencovou sobotu při Dni otevře−
ných dveří, dorazilo téměř 1200 
lidí,” uvedl mluvčí elektrárny Marek
Sviták. (pru)

Krumlov lákal více, než loni 

Den pivní nezávislosti na Kvildě
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

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

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

Pozor ! Novinka e− learingová forma výuky s omezenou 
docházkou na konzultace. Tato forma studia šetří čas studentů.
Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení.

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.

Nebyli jste úspěšní v 1. kole přijímacího řízení

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

Herec a dnes už bývalý poslanec,
Jihočech Vítězslav Jandák, slaví le−
tos kulatiny. A protože
sedmdesát je prý člověku
jen jednou v životě, roz−
hodl se přeci jen malou
oslavu s přáteli a rodinou
uspořádat. „To už není
výročí, to je pietní akt, ale
lidé kolem mne si nedají
říct, takže slavit musím,”
svěřil se současný radní ČRO a bý−
valý politik. Nejčastěji je Jandák na
Tře boňsku na svém srubu, kde je mu

prý nejlépe. „To vezmu psa a jdeme
na procházku, nebo jdeme na houby.

Občas přijede návštěva.
A když dorazí dcera s tře−
mi dětmi a manželem, syn
a manželka, tak je nás
opravdu plno. Ale jsem za
to šťastný,” dodal oslave−
nec Jandák, který se po−
malu opět vrací k profesi
herce. Do dalších let si

přeje hlavně zdraví a smysl pro hu−
mor. Ten prý je mezi lidmi stále více
vzácnější. (pru)

Jandák slaví kulatiny
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Plánují nové 
koupaliště

Jihočeská Třeboň chce postavit na
pláži rybníku Svět venkovní kou −
paliště s bazénem a brouzdališ−
těm. Areál vznikne v blízkosti lázní
Aurora. Odhadované náklady na
výstavbu komplexu činí přibližně
60 milionů korun. Vedení města
představilo vizualizaci projektu na
pondělním zasedání zastupitelů.

„Venkovní koupaliště bude mít
vyhřívanou vodu. Areál bude nabí−
zet zábavu i možnost pro sportov−
ní vyžití. Součástí bazénu o roz−
měrech 25 krát 25 metrů budou
totiž i dvě plavecké dráhy. Pro
návštěvníky koupaliště budou při−
pravené také masážní trysky a to−
bogán. Brouzdaliště pro děti bude
mít rozměry devět krát devět 
metrů,” uvedl místostarosta Josef
Pindroch.

Cílovou částku nákladů určí až
výběrové řízení. První etapa zahá−
jení stavby by měla být v roce
2018. Momentálně mohou lidé
v Třeboni využívat krytý bazén
v areálu lázní Aurora. Venkovní
koupaliště ve městě chybí a lidé
proto v létě nejvíce využívají 
rybník Svět. 

Nezaměstnanost
nejmenší 

za posledních 20 let
Nezaměstnanost v Jihočeském
kraji je letos nejnižší za posled−
ních 20 let. Pohybuje se okolo
maximálně 3 procent. Bez práce
je okolo 13 200 lidí. 

V kraji je na 13 tisíc volných
pracovních míst, což je historické
maximum. „Meziročně je neza−
městnanost nižší o 1,1 procentní−
ho bodu. Jihočeský kraj se v srp−
nu zařadil společně s Králové −
hradeckým a Pardubickým krajem
na druhé místo, co do nejnižšího
podílu nezaměstnaných za Plzeň −
ský kraj, kde je nezaměstnanost
2,6 procenta,” uvedl Jiří Beran
z českobudějovické krajské po−
bočky úřadu práce.

Počet lidí bez práce zůstal
meziměsíčně stejný v okresech
České Budějovice, Strakonice
a Tábor, o jednu desetinu procen−
tního bodu klesl v okresech Český
Krumlov. Písek a Prachatice,
o dvě desetiny stoupl na Jindři −
chohradecku. (pru)

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

Nejlepší jsou dary země České,
a určitě je to pravda, neboť jinak by
se to  v naší lidové písni nezpívalo.
Určitě i mnohé jiné země mají
své tradiční „dary“. S kamarádkou
jsme měly objednaný poznávací
zájezd do francouzského Saint
Tropez a dalších přitažlivých míst.
V programu byl dokonce i večírek
s námořníky. Těšily jsme se na
četnickou stanici, kde v oblíbeném
filmu seděli spolu za stolem Louis
de Funés s  Michelem  Galabru –
dej jim pánbů věčnou slávu – jen−
že skutek utek.  Asi týden před od−
jezdem  nám cestovka sdělila, že
jedna škola zaplatila celý zájezd
pro své učitele, takže litujeme. Tak
jsme se rozhodly, že vrácené pení−
ze prošustrujeme někde u nás.
Vybraly jsme si Mariánské Lázně,
kdysi vyhlášené nočním životem,
kde si vynahradíme i náš pro −
gramový večírek s francouzskými
námořníky.

Potřebovala jsem si něco zařídit
na poště, kterou jsme po cestě let−
ním horkem nahoru a dolů hlavní
třídou lázeňského města neúspěš−
ně hledaly, a nebylo koho se zep−
tat. Protože byla doba oběda, ni−
koho jsme nepotkávaly, až na ja−
kousi ženu s dětským kočárkem.
V duchu jsem ji zařadila mezi míst−
ní obyvatele, ale na můj dotaz
ohledně pošty odpověděla „něpa−

nimaju,“ a nejevila žádný zájem
o další konverzaci. Reklamní pou−
tače i nápisy na obchodech jsou
v mnoha případech v azbuce, na−
bídky jídelních lístků jsou v azbuce
nebo německy, a peníze na celý
zájezd po Francii bychom byly
v Marjánkách utratily asi tak za
dva dny. Drahé jídlo, ubytování,
služby i zboží, dokonce i v se−
cond−handech. V parku blízko ko−
lonády s pověstnou zpívající fontá−
nou stálo několik projížďkových ko−
čárů a běžně je používali k pro −
jížďkám němečtí důchodci, kteří
s vnoučaty a psy údajně zaplňují
v tomto městě každé léto snad
všechny hotely a luxusní pensiony.
My jsme i cestu na klasický  hotel
Krakonoš šlapaly do kopce pěšky
s ohledem na luxusní ceny projížď−
ky a noční lázeňský život nebyl žád−
ný. Kolem osmé hodiny večer už
bylo všude ticho, protože němečtí
důchodci chodí po večeři spát.

V Karlových Varech je to prý té−
měř stejné, tedy azbuka, němčina,
zazobaní Rusové a němečtí senio−
ři, lázeňský noční život žádný.
Kdybychom si vybraly lázně Tepli −
ce, tak ty prý jsou „arabské“. Na
ulicích a v obchodech v Plzni, kde
jsem doma, zase všude slyším
slovenštinu, ukrajinštinu, vietnam−
štinu, polštinu, a taky už pár vět
zvládnu rumunsky.

Někde jsem četla, že postup−
ným křížením zvířat – například
psů – se docílí jiná odrůda psa.
Jsou i odrůdy koní a hospodář−
ských zvířat, a  šlechtí a kříží se ta−
ké květiny – tak vznikly třeba mod−
ré růže. Jaká asi odrůda našeho
národa se docílí postupným splý−
váním domorodců s cizinci? 

Pivo, které kdysi opouštělo brány
více než stoletého Plzeňského pivo−
varu, ať už to byla kvalitní, klasicky
nahořklá dvanáctka Prazdroj nebo
desítka Gambrinus, patřilo na světo−
vém trhu k nejlepšímu. Kdekoliv piv−
ní fajnšmekři a další hosté požádali
o “plzeňské“, bylo tím řečeno vše.
Ale může teď japonský pivovar s ji−
hoafrickým ředitelem dál  produko−
vat proslulé a tradiční plzeňské,
i když sládci, skladníci a ostatní děl−
níci budou Plzeňáci? Toť otázka.  Až
bude z naší, zatím ještě země České,
vzájemným splýváním lidí  různých
ras a národností vytvořena jiná zem−
ská odrůda, nebudou už ani naše že−
ny „dary země České“. Vlastně už to
bude jedno, protože píseň o pivu
a ženách stejně nebude nikdo znát.

Měl snad významný český dra−
matik poloviny devatenáctého stole−
tí, Josef Kajetán Tyl, vizionářskou
představu o časech, které přijdou
tak za dvě stě let, když  psal román
s názvem „Poslední Čech“?

Dagmar Hermanová

Pivo dobré, ženy hezké….
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Po 24 letech skončil festival Folková
růže v Jindřichově Hradcu, na který
svého času jezdily tisíce lidí. Akce
měla ekonomické problémy a v po−
sledních letech jí klesala návštěv−
nost. 

Folkovou růži pořádala od roku
1994 agentura Folk & country, léta
spjatá i s někdejším největším žán−
rovým festivalem Zahrada. Posled −
ních šest ročníků Folkové růže orga−
nizoval její spoluzakladatel, kapelník
jindřichohradecké skupiny Jen tak

tak Pavel Jarčevský. Hrálo se přede−
vším na hradě a zámku. „Domluvili
jsme se, že budu Pavlovi pomáhat
s dramaturgií a že pokud nastanou
nepříznivé ekonomické, organizační
nebo osobní podmínky, může festi−
val kdykoliv ukončit. Taková situace
nyní nastala. Ekonomicky má festi−
val problémy jak v příjmech, tak ve
výdajích, mění se i orga nizační mož−
nosti. Zmen šovat Folkovou růži na
okresní úroveň by vzhledem k její
historii, tradici a jménu bylo nesmy−

slné. Takže prostě končíme, bylo to
nádherné,“ řekl řekl dramaturg festi−
valu Michal Konečný s tím, že žádná
náhradní akce nebude.

V prvních ročnících trvala Folková
růže osm dní. Kapely a písničkáři
hráli jak na zámku, tak na dalších
místech, jako jsou Muzeum Jindři −
chohradecka a Muzeum fotografie,
náměstí, kaple svaté Máří Magda −
leny či zámecký rondel, na zámcích
Žirovnice a Landštejn. Mezi největší
folkové festivaly dnes patří Prázd −
niny v Telči, Mohelnický dostavník,
Festival slunce ve Strážnici a Folkové
Chvojení na Pardubicku. (pru)

Konec folkové růže
Omlouváme se všem čtenářům 

za chybně uvedené datum v článku

Český den v Bayern Parku 
ve čtvrtek 28. října 2017, 

který byl otištěn 
v čísle 9 na straně 11.

Správně  mělo být uvedeno:

Český den v Bayern Parku 
ve čtvrtek 28. září 2017.

Mgr. Josef Šesták, jednatel společnosti 
Vogel Medien International s.r.o., Klatovy

OMLUVA
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Teplé počasí přeje
klíšťatům

Jihočeští hygienici zaznamenali
letos zatím zhruba na 70 případů
klíšťové encefalitidy. Je to o tři
mé ně než ve stejnou dobu loni.
Nejvíce pacientů s tímto one −
mocněním pochází z Česko −
budějovicka.

Statistika se vzhledem k počasí
ještě může v následujících týd−
nech výrazně změnit. „Současné
deštivé a relativně teplé počasí
klíšťatům podle ní maximálně vy−
hovuje a mohou být aktivní až do
konce podzimu. Dá se předpoklá−
dat, že u nás na jihu Čech díky
dešti vypukne pravá houbařská
sezóna, takže houbaři, stejně 
jako rybáři či turisté, by měli být
při pohy bu v přírodě opatrní, volit
správné oblečení a obutí, po −
užívat repelenty proti klíšťatům
a po příchodu domů se převléci
a osprchovat,“ uvedla ředitelka ji−
hočeských hygieniků Květoslava
Kotrbová.

Hygienici letos na jihu Čech le−
tos zaznamenali také  130 případů
lymeské boreliózy, což je o 20 více
než loni v tomto období. Největší
výskyt tohoto onemocnění je opět
na Čes kobudějovicku, kde je na
50 případ.

Největší výskyt klíšťové encefa−
litidy evidovali hygienici v roce
2011, tehdy onemocnělo v regio−
nu 170 lidí a v celé republice 861
osob. Nej více, 317 případů ly −
meské boreliózy, bylo na jihu
Čech v roce 2013. 

Sezóna na houby
Letošní podzim si nemohou vy−
nachválil houbaři. Takovou sezó−
nu dlouho nepamatují. I když to
zpočátku vypadalo, že nic nepo−
roste, lidé tahají z lesů koše hub,
hlavně hřibů, praváků a lišek.
Ideální podmínky jsou na Tře −
boňsku, kde krajina přirozeně za−
držuje více vlhkosti. Letošní rok
hodnotí lidé jako příznivý. „Před −
chozí dva roky byly suché, ale teď
je to dobré. Většina hřibovitých
hub je zdravých. Jsme v období,
kdy je přes den docela teplo a hři−
by rostou poměrně rychle, takže
je larvy nestačí napadnout,“ říkají
milovníci houbaření. Rostou všu−
de. Na Šumavě, na Písecku nebo
Táborsku. Výjimkou nejsou ani
obří hřiby, kterými se lidé chlubí
na sociálních sítích! (pru)

Jihočeské divadlo v Českých Budě −
jovicích chystá v nové sezoně 16
premiér. Počtvrté se vrátí Petr Zelen −
ka, který zrežíruje grotesku Živý 
obraz. Před otáčivým hledištěm
v Českém Krumlově budou dvě pre−
miéry, horor Dracula a dobrodružný
Ztracený svět.

Petr Zelenka se na jih Čech vrací
poté, co zde postupně režíroval hry
Fuk, Job Interviews a Pes basker−
villský, v němž hraje detektiva
Sherlocka Holmese Karel Roden. 

„Zinscenuje tajnosti, paradoxy
a zá hady života jedné apartní středo−
stavovské rodiny v grotesce součas−
ného německého dramatika Maria
von Mayenburga Živý obraz,“ řekla
dramaturgyně Olga Šubrtová.

Činohra, jejíž vedení přebere po
Janě Kališové od února příštího roku
Martina Schlegelová z Divadla Letí,
chystá sedm titulů, z toho čtyři české
premiéry. Sezonu otevře thriller Ne −
bezpečný experiment, přepis povídky
Parazit od Arthura Conana Doyla.
Herečka Daniela Bambasová, drži −
telka 12 Jihočeských Thálií, se před−
staví ve hře Kalifornská mlha. Dále či−
nohra nabídne komedii Letní vosy nás

štípou už i v listopadu, drama Téměř
dokonalá láska, inspirované osudem
rakouské dívky Nataschi Kampu −
schové, vězněné a zneužívané otcem,
komedii Pane, vy jste vdova! a horor

Černý kocour, adaptaci povídek
Edgara Allana Poea. Ze souboru ode−
šla Tereza Vítů, přišli Kamila Jano vi −
čová, Beáta Kaňoková a Václav Švarc.

Balet uvede inscenaci Kráska
a zvíře a titul od Petra Zusky. Soubor
je z velké části obměněný, posílilo
ho osm tanečníků z Brazílie, Uru −

guaye,  Itálie, Japonska, Rakouska
i Česka. Opera zve na tři premiéry,
jejichž hrdinové se podle šéfa sou−
boru Tomáše Studeného trápí s lás −
kou. Budou to Verdiho La traviata,

Janáčkova Její pastorkyňa a hudební
komedie Don G. 

Pokračovat budou Utajené kon−
certy na netradičních místech. Čtyři
premiéry slibuje Malé divadlo. 

Hodně úspěšné bylo letos otáčivé
hlediště v Českém Krumlově. Přijelo
více jak 56 tisíc lidí. (pru)

Divadlo chystá v nové sezóně 16 premiér

Jihočeský kraj uvolní pro českobu−
dějovickou nemocnici 600 milionů
korun. Částku rozloženou do čtyř let
rozdělí do dvou základních částí.
Sumou 400 milionů korun ocenila
budovy a pozemky v objektu tak −
zvaného dolního areálu, z něhož

se nemocnice odstěhuje. O zbýva −
jících 200 milionů korun navýší zá−
kladní kapitál. Kraj je jediným akcio−
nářem českobudějovické nemocni−
ce. Se záměrem na uvolnění peněz

pro toto zdravotní zařízení souhlasili
na dneš ním zasedání jihočeští za−
stupitelé. Pro jich bylo 50 z 52 pří−
tomných.

„Českobudějovická nemocnice
postupně opouští dolní areál, což
bývala v minulosti vojenská ne −

mocnice. Provoz tam chceme ukon−
čit do roku 2021. Oddělení, která
tam sídlí, se přesouvají do horního
areálu,” uvedl ředitel nemocnice
Břetislav Shon.

Dolní areál pak hodlá kraj využívat
pro jiné účely. „Nápady byly různé.
Od  těch, které považuji za neefektiv−
ní a nesmyslné, jako například de−
pozitáře, přes různé zajímavé nápa−
dy. Ale vezmu záležitosti jako univer−
zitní kampus, neboť naším snem je

zřízení lékařské fakulty v již−
ních Čechách. Dále jsme
mluvili o různých zdravotně
sociálních aktivitách, jako
jsou například lůžka pro hos−
picovou péči nebo pro pa−
cienty s alzheimerem. Zatím
ale není žádná  varianta defi−
nitivní,“ uvedla k budoucímu
využití bývalé vojenské ne−
mocnice jihočeská hejtman−
ka Ivana Stráská.

Českobudějovická nemoc−
nice investuje do roku 2021
do své modernizace více než
1,5 miliardy korun. Tato
částka zahrnuje i zmíněných
600 milionů korun od kraje.

Na výšení základního kapitálu o 200
milionů korun Stráská odůvodnila
tím, že peníze směřují na nákup vy−
bavení v modernizovaných  pavilo−
nech jednotlivých oddělení. (pru)

Nemocnice dostane od kraje 600 milionů
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Rozsah nacisty uloupených umě−
leckých předmětů je ještě dnes
stěží představitelný. Švédský
historik umění Andreas Rydell
uvádí, že před washingtonskou
konferencí v roce 1998 došli od−
borníci k závěru, že během 2. sv.
války bylo nacisty uloupeno na
650 000 velkých uměleckých
děl, z toho 150 000 v západní
Evropě a 500 000 v zemích vý−
chodní Evropy včetně Sovět −
ského svazu. Ty spadají do cel−
kového počtu v r. 1948 odhadnu−
tých více než 10,5 milionu umě−
leckých předmětů od těch nej−
drobnějších až po velká malířská
plátna a skulptury. Washing −
tonská konference si kladla za cíl
dosáhnout mezinárodní shody
o tom, jak naložit s uměleckými
statky rozptýlenými během vál −
ky doslova do všech světových
stran. Dosavadní výsledky vzešlé
z usnesení této konference jsou
ale poměrně chabé. 

Rabování předmětů histo−
ricko−symbolické hodnoty
Jedná se o předměty symbolizují−
cí majestát okradených zemí.
Seznamme se blíže s osudem
dvou takových souborů, majících
z hlediska jejich původních držite−
lů, kterým byly zcizeny, nevyčísli−
telnou historickou hodnotu. 

Maďarské historické 
korunovační klenoty 
a české souvislosti
Prvním takovým souborem jsou
maďarské historické korunovační
klenoty, především Svatoště pán ská
královská koruna, kterou měl podle
jedné verze dochovaných infor −
mací poslat v roce 1 000 papež
Silvestr II maďarskému králi Štěpá −
novi I, který krátce před svojí koru−
novací přestoupil na křes ťanskou
víru. Koruna spolu s dalšími koru−
novačními klenoty, hlavně s jabl−
kem a mečem prošla během věků
různými peripetiemi. Při vpádu
Turků do Evropy, byly korunovační
klenoty uloženy v Bratislavě. Česká
historie s nimi má společnou nejen
dobu, po níž byla od roku 1551 do
roku 1918 západní část Uher sou−
částí habsburské monarchie, ale
i dobu krále Václava IV, syna Karla
IV, kdy byly klenoty uloženy po jis−
tou dobu v Praze.
Maďarsko bylo ve 2. sv. válce
spojencem hitlerovského Ně mec −

ka, její armáda bojovala např. na
straně Německa u Stalingradu
a maďarská naftová pole byla pro
Hitlera velmi důležitá. Když se
zača la blížit od východu Rudá
armá da, došlo mezi maďarskými
fašisty a osobně Hitlerem k doho−

dě, že budou maďarské koruno−
vační klenoty ukryty v Rakousku.
V té době se osud Svatoštěpán −
ské koruny a meče na určitou do−
bu oddělil. Koruna s dalšími kle−
noty byla ukryta v alpském jezeře
Mattsee, nacházejícím se v rakou−
ské salzburgské Solné komoře,
nedaleko městečka Altaussee,

kde byly v solném dole ukryty
ty největší uloupené umělecké
skvosty (viz minulá kapitola). 
Do operačního prostoru americké
86. pěší divize, připadla na konci
války právě tato oblast. Pod hladi−
nou jezera Mattsee byla skutečně
Svatoštěpánská koruna spolu
s dalšími atributy maďarské stát−
nosti objevena. Nakonec k tomu
přibyl i Svatoštěpánský meč. 

Na konci 2. sv. války již začínala
válka nová – studená. Maďarské
korunovační klenoty, které Ame −
ričané nebyli ochotni vydat do 
země ovládané Stalinem, tak
skončily na mnoho desítek let ve
Spojených státech. Teprve prezi−

dent Jimmy Carter se zasa−
dil v r. 1978 v rámci své
politi ky uvolňování napětí
mezi Západem a Východem
o jejich vrácení do Maďar −
ska. Od r. 2000 jsou koruno−
vační klenoty uloženy v Bu −
dapešti, v budově maďar−
ského Parlamentu.

Loupež insignií Karlovy 
univerzity 
Německá okupační moc
v českých zemích (v Protek −
torátu Čechy a Morava),
představovaná hlavně su−
detským Němcem Karl Her −
manem Frankem, považova−
la Karlovu univerzitu od po−
čátku okupace za univerzitu
německou. V souvislosti
s tím tedy samozřejmě po−

važovala za majetek ryze německý
i historické insignie univerzity.
Ukrytí insignií bylo tedy prvořa−
dým úkolem.
Co jsou tedy fakta a co jsou doha−
dy? Faktem zůstává, že insignie
pražské Karlovy univerzity na kon−
ci války zmizely a doposud nebyly
objeveny! Faktem také je, že o je−

jich držení nacisté velmi stáli.
A nyní se již dostáváme do oblasti
dohadů a více či méně doložených
tvrzení, která se snaží místo jejich
úkrytu blíže určit. 
Poměrně věrohodně je doloženo,
že insignie opustily Prahu v jed −
nom z vlaků, snažících se projet
hustým sítem spojeneckého bom−
bardování a náletů hloubkařů na
západ, směrem na Plzeň. Po nále−

tu na město, při němž bylo z velké
části mj. zničeno plzeňské hlavní
nádraží, vznikla domněnka o zni−
čení vagonu s insigniemi. Této te−
orii odporuje absolutní absence
jakéhokoliv (alespoň) fragmentu
ze zničených insignií, které by bý−
valy byly nalezeny při odklízení
trosek a při cílevědomém pátrání
po nich. 

Kout na Šumavě
Jednou z hypotéz, založených na
svědeckých výpovědích je, že že−
lezniční vagón s insigniemi na −
konec v jedné vlakové soupravě
dorazil až do stanice Kout na
Šumavě a že insignie mohly být
uloženy kdesi na pozemku resp.
přímo v objektech tamějšího zám−
ku německé šlechtické rodiny
Schönbornů, úzce spjaté s Třetí ří−
ší, nástupkyně rodiny Stadionů,
následných majitelů trhanovského
panství Lamingerů. Možná, že te−
dy objev insignií v této lokalitě na
nás ještě čeká!

Zbiroh
Další hypotéza se vztahuje k zám−
ku ve Zbiroze, situovaném ve
směru únikové trasy K. H. Franka
z Prahy do ameriského zajetí, kte−
rá skončila v Rokycanech. Před
jistou dobou tam v zámecké stud−
ni byl nalezen úkryt s dokumenta−
cí vojenské autoškoly německé
branné moci Wehrmacht. Podle
informace regionálního badatele
Jaroslava Kulhánka z Břas (jedno−
ho z příslušníků přímého příbuzen−
stva radiotelegrafisty Jiřího Po −
tůčka – Tolara z paradesantní sku−
piny Silver A) nebyla zámecká
studně prozkoumána do své celé
hloubky, protože se v ní nachází
betonové dno zajištěné výbušni−
nami, pod sebou skrývající další
prostor, v němž by mohly být
insig nie ukryty. Pro úkryt na čes−
kém území mluví více důvodů:
Protektorátní území Čech bylo až
do konce války nacisty považová−
no za nejbezpečnější (z tohoto dů−
vodu byli také ve vojenském hřeb−
číně v Hostouni před blížící se
frontou ukryti nejvzácnější koně –
bílí lipicáni ze Španělské jezdecké
školy ve Vídni – dnes zapsané
v oficiální listině světového kultur−
ního dědictví). Třeba se tedy jed−
nou v Čechách dočkáme i nálezu
doposud postrádané Jantarové
komnaty! Na ukrytí insignií měli
zájem především nacisté úzce
spjatí s českým prostorem, hlavně
K. H. Frank. 

Ing. Bohuslav Balcar

Nacistické kulturní obzory IV
Co se do knihy nevešlo !

Autor knihy Ing. Bohuslav Balcar
Vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na
VŠE Praha. Člen Jednoty tlumočníků a překlada−
telů ČR. Zabývá se historií 2. sv. války. Autor
a publicista, lektor: literatura faktu, beletrie, slov−
níková literatura, novinové statě. Znalost jazyků
mu poskytuje možnost vyhledávat informace
pro spisovatelskou práci z široké palety zdrojů.
Založil a vede nakladatelství Resonance. Bývalý
člen čs. maratónského reprezentačního týmu.

Mistr ČR na tratích 10 km a půlmaratónu ve svých věkových kategoriích.



12 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz Rozhled – Jižní Čechy 10/2017

Jsem přesvědčen, že všechno souvisí
se vším. Nejjednodušší řešení problé−
mů je v oblasti pracovní, protože jsme
schopni si pomoci sami. Naopak nej−
obtížněji jsou řešitelné problémy
v partnerských vztazích, protože tento
problém nevyřešíme sami a mnohdy
ani s odborníky.
V partnerských vztazích je nejdůleži−
tější umět pojmenovat příčinu problé−
mu. Partneři se mohou hádat například
kvůli tomu, že manžel (manželka) přijde
později z práce, než je obvykle. Ale sku−
tečnou příčinou této hádky je většinou
něco jiného, co bylo mnohem dříve.
Buď se problémy nahromadily, nebo
jsme minulou příhodu drželi v sobě
a pozdní příchod byl spouštěčem na−
hromaděného vzteku. Důvodů k hád−
kám a sporům je mnoho, ale skuteč−
ných příčin zase tolik není. Tou nejdůle−
žitější je nedostatek tolerance a sexu –
čí nesoulad v sexu. Proto v začátku par−
tnerství je hádek a sporů méně, protože
jsme ovlivněni zamilovaností, láskou
a lépe se přenášíme přes problémy, pří−
padně je nechceme vidět. S novým ne−
okoukaným partnerem máme dostatek
sexu a správným jiskřivým způsobem
vybíjíme sexuální energii. Z praxe vím,
že komu vydrží silná přitažlivost a tím
jiskřivý sex, ten „nezlobí“.
V odborné poradně jednoho časopisu
tvrdila psycholožka těm sexuálně ne−
uspokojeným, aby provozovali auto −
erotiku a „neobtěžovali“ svého méně
sexuálně chtivého partnera. Jsem pře−
svědčen, že to je špatná rada, protože
podle mne je sex pud, který nejde
uspokojit tím nesprávným nebo ná−
hradním způsobem. To je asi jako kdy−
by nám dal někdo radu, ať místo kvalit−
ního stravování (také pud – zachování

života) jíme suchý chléb. Nějakou dobu
to vydržíme, ale za čas se vrhneme na
to, co uvidíme a sníme vše. 
Sexuální neuspokojení je prvním dů−
vodem k nevěře, což zakládá důvod
k rozvodu. U našeho partnera, který
nám sex (ani náhrad−
ním způsobem) nedo−
přeje, mizí přitažlivost.
Co nám chybí doma,
hledáme jinde. Tvr −
dím, že vztah je zalo−
žen na prvním místě
na sexuální přitažli−
vosti. Pokud zůstane
jenom duševní přitažli−
vost mezi partnery,
zůstávají pouze kama−
rády. Mnozí jsou dot−
čeni tím, že partner
zmizí beze slova vy−
světlení. Jsem pře−
svědčen, že pokud ne−
ní přitažlivost, není ani závislost a tím
mizí motivace ke vztahu. Mnoho lidí tu−
to situaci ani neumí pojmenovat, proto
nejsou schopni vysvětlit, proč jejich
partner pro ně přestal být přitažlivý.
Přitažlivost se nedá koupit, vyloudit, na−
programovat. Vzniká a zaniká bez pra−
videl, varování a bohužel většinou jed −
nostranně. Mnohdy ke zmizení přitažli−
vosti přispějeme svým chováním.
Z praxe mám poznatky, že muži mají
méně problémů v seznamování než 
ženy. Důvody jsou jednoduché. Muži
jsou méně nároční, asi proto mají i re−
álnější představy o partnerce. Kyvadlo
mi ukazuje, že je dvě třetiny schop−
ných žen, ale mužů jen jedna třetina.
Když už se nějaký ten „pan dokonalý“
najde, je buď ženatý nebo homosexuál
či chce ženu o dvacet let mladší. Proto

mají ženy méně reálné požadavky
na par tnery, protože schopná žena
chce schopného muže. Ale těch je mé−
ně než schopných žen, a proto si ty
schopné muže „přetahují“, nechtějí
slevovat a čekají na toho správného

tak dlouho, až hrozí, že
zůstanou samy. Pro −
blém je v tom, že muži
po čtyřicítce netouží
tolik po trvalých vzta−
zích, raději volí volné,
nezávazné vztahy, což
je dáno například
men ším zájmem o sex
a říkají: „Nebudu živit
ženskou!“. Ženy na−
opak do cca 40 let
jsou schopné čekat
a hledat, protože je
o ně zájem. Když ne−
najdou partnera do té−
to doby, kdy už je situ−

ace pro seznámení horší, začínají slevo−
vat. Jenže bohužel je to jako v onom vti−
pu, proč žena po čtyřicítce nemůže hrát
na schovávanou? Protože by ji nikdo
nehledal. Mnoho vdaných žen, které
měly milence a považovaly jej za poten−
ciálního schopného partnera, si naivně
myslelo, že když se rozvedou, bude ote−
vřená společná cesta životem s milen−
cem. Jenže opak se stává pravdou.
Když milenec viděl, že se řítí pohroma
v podobě trvalého vztahu, zmizel.
Ženy jsou v průměru psychicky silnější
než muži, proto si mnozí muži netrouf−
nou takovou ženu oslovit, což je jedním
z důvodů, proč většinou ženy oslovují
muže. Ženy jsou dokonalejší než muži,
takže mnohým mým klientkám po zjiš−
tění jejich nereálných požadavků musím
přiznat, že takový dokonalý muž, jakého

si představují, je vlastně jen
žena. To vše je důvodem,
proč je více žen než mužů se

zájmem o trvalý vztah. Podle mé praxe
je ve věkové kategorii 40 až 70 let cca
30 žen na jednoho muže! Různé projek−
ty včetně seznamovacích dovolených
jsem ukončil, protože se přihlásilo 100
žen a 4 muži.
Moje věštby i praxe mi dávají jedno−
značně za pravdu, že by každý partner
měl být vyváženě milencem, kamará−
dem a otcem či matkou. Pokud není ro−
le partnera vyvážená, partner utíká hle−
dat to, co mu chybí, jinam. Například
když je žena jenom matkou (takové vět−
šinou hledají mladší muže), hrozí, že jí
partner až dospěje, cca ve svých čtyři−
ceti – padesáti letech, uteče k typu že−
ny milenky. Stejně tak, když je žena je−
nom milenkou, hledá její partner milen−
ku typu matky. 
Najít si v dnešní době ten správný pro−
tějšek není vůbec jednoduché. Bohužel
existuje celá řada věcí, jež nám to zne−
možňuje. Patří mezi ně i hormonální
antikoncepce. Pokud ženy užívají anti−
koncepci již při seznamování s partne−
rem, začnou s ním obvykle chodit, aniž
by je skutečně přitahoval. Proto spolu
tolik párů dlouho nevydrží. Do deseti let
se rozchází až 50% párů, ve kterých
partnerka v době seznámení užívala
hormonální antikoncepci. Musím tedy
všem ženám doporučit, aby při hledání
perspektivního partnera na celý život
antikoncepci vysadily. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

varování a většinou jednostranně

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda sděluje:

Přitažlivost vzniká a zaniká bez pravidel, 

Českobudějovický plavecký
stadion se stal novou kul−
turní památkou. Stejný sta−
tus od ministerstva kultury
získala i socha odpočívají−
cího plavce, která stojí před
bazénem. Plavecký stadion
navrhl architekt Bohumil
Böhm a areál byl otevřen
v roce 1971.

„Výjimečnost haly spočí−
vá v její technicky náročné
konstrukci zavěšené lanové

střechy, která má tvar hyperbolického
paraboloidu. Užití takovéto konstruk−
ce bylo v roce 1958, kdy byl plavecký
stadion navržen, aktuální ve světo−
vém měřítku,“ uvedla Eva Erbanová
z Národního památkového ústavu.

Prví střecha tohoto druhu na světě
vznikla jako součást mnohoúčelové
haly na přelomu let 1952 a 1953
v Severní Karolíně v USA. Böhmův
návrh však nepředstavuje pouhou
kopii originálu. Podle památkářů
český architekt americkou verzi
transformoval a střechu vytvaroval
jako plynulý prstenec. 

„Již během stavby se stala plovár−
na předmětem zájmu i Mezinárodní

akademie pro plavectví (IAB), která
si vyžádala podklady pro její publiko−
vání ve svém odborném časopisu
Sport+Bäderbauten a knize Bäder,“
dodala Erbanová.Pro českobudějo−
vický magistrát, který plovárnu
vlastní, se tím, že se objekt stal kul−
turní památkou, nic nemění. 

„Ke stadionu jsme vždy přistupo−
vali jako k ojedinělé stavbě, a to bez
ohledu na to, že tento status ještě
neměla,“ podotkl náměstek česko−
budějovického primátora František
Konečný (ANO). Bazén podle něj
představuje jeden ze symbolů měs−
ta. „Ta stavba je naprosto unikátní
a nadčasová,“ uvedl. (pru)

Nová kulturní památka
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„Po strništi bos“
Poslední film Jana Třísky 

Smrt herce Jana Třísky (+80) za−
sáhla mnohé jeho přátele a kolegy.
I když herec, který se zřítil z Karlova

mostu do Vltavy a na následky 
zranění zemřel, neměl s jižními
Čechami moc společného, finále

svého života tu tak trochu strávil.
Právě v jihočeských Slavonicích na−
táčel svůj poslední film Po strništi

bos režiséra Jana Svěráka.  
„Jižní Čechy jsou takové

hodně magické místo. A já
jsem rád, že mohu poznávat
magická místa,” řekl Tříska
během natáčení. 

Slavonice se tak zapíší na
seznam těch lokací, kde ně−
kdo z umělců zanechal něja−
kou zásadní stopu. A právě
v tomto případě to je místo,
kde Tříska filmoval naposledy. 

Natáčet měl totiž film Na
střeše s Jihočechem Jiřím
Mádlem. Den před  zaháje−
ním filmování spadl z Kar −
lova mostu. Zda schválně,
nebo vlivem nešťastné ná−
hody, se už asi nikdy nikdo
nedozví. Mádl se rozhodl, že
film natočí i tak, a že bude
na počest zesnulého herce,

který žil v USA a do ČR se vracel za
prací a přáteli.

Čest jeho památce… (pru)



CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě− posiluje svůj tým
a přijme brigádnice na ví−
kendy, sezóny i celoročně.
Zaučíme, ubytování po−
skytneme zdarma. Dobré
ohodnocení,  turnusy dle
dohody,  vhodné i pro ab−
solventy všech uč. oborů
a škol. Možnost při vzá−
jemné dohodě po ukonče−
ní školy práce na HPP,
Informace na 725835555.

DO PRODEJNY dárkového
sortimentu v Železné Ru −
dě  přijmeme vitální pro−
davačku. Očekáváme sa−
mostatnost, pracovitost
a loajalitu, nabízíme za−
učení zdarma, práci v tý−
denních turnusech s uby−
továním zdarma, jistý pří−
jem a fér jednání. Volejte
nebo SMS na  602486490

CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě− posiluje svůj tým
a přijme nové zaměstnan−
ce na pozice servírka
a pracovnice za pult/ ba−
ristka (příprava kávy, zdo−
bení pohárů, atd.). Zaučí −
me, ubytování poskytne−
me zdarma. Výborné pla−
tové ohodnocení, turnusy,
práce na smlouvu nebo
brigádně, vhodné i pro
absolventy všech uč. obo−
rů a škol. Informace na
725835555.

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí (až 10.tis/ks) za
staré pohlednice (možno
i určené fotografie) do ro−
ku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozůs−
talost, po dohodě mohu
i přijet za vámi.  Mohu na−
bídnout i výměnu pohled−
nic. Mobil: 602486490.

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sbě ratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, 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

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
PM 170182  

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035

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 

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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapes−
ní  hodinky, barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka, li−
tinové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

KOUPÍM vše z pozůstalos−
ti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky  zvířá−
tek, svícny, obrazy, kres−
by, i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, staré
housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohled −
nice, odznaky a starou bi−
žuterii. Tel.: 603872698.
PM 170015

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5 m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 170026 

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

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 170028

PRONAJMU* patro rodin−
ného domu, včetně části
dvora a zahrady, ve Švi −
hově u Klatov. Případné
zájemce, prosím volat po
20 hod. Na citovaný tele−
fon 732858578.RR 70681

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu
vhodnou k úpravám, do
600 tisíc Kč, tel.:
722111740. RR 70677
ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu do 300 tis.
Kč, tel.: 606436736. RR
70678
KOUPÍM dům s velkou za−
hradou nebo s pozemky
do 1 mil. Kč, na stavu ne−
záleží, tel.: 774916148.
RR 70679
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Byla krásná, byla milá, byla chytrá,
zkrátka fajn. Navrch radost, uvnitř
smutek, a tak trochu skrytý žal.
Potkaly jsme se. Co na ni já? 

Ale jo. Znaly jsme se rok, povrchně
a krátce. Moji důvěru vzbudila svojí
podstatou, nedůvěru lhostejností.
Kdo chce zapalovat, musí hořet a ona
fakt nehořela! Jestli kouřila? To zase
ano. Ale tak nějak bez požitku. Měla
všechno, přesněji řečeno nic jí ne−
chybělo. Nádherný dům, skvělého,
zabezpečeného partnera, navíc vro−
zenou schopnost postarat se o sebe.
A o sebe se také starala. Nicméně na

můj vkus tak nějak ledabyle. Bez po−
těšení. Nešlo mi to na rozum. Její věk
se blížil čtyřicítce, byla milující dcerou
milující mámy. Leccos měla na háku,
vědoma si toho, že tím, co se událo,
se jeden už nezaobírá a dívá se vý−
hradně dopředu.

A drží směr. Ano, na tom jí záleže−
lo. Zatímco ale držela směr, vymkl
se jí z rukou čas. Rozmazlila psa,
bláhově se ujala opuštěné stařenky.
Odevzdávala se bez víry. Čišela z ní
nelibost, lichá přezíravost, neteč−
nost, co já vím. To něco v ní nave−
nek stavělo mosty. Necítila se do−

bře, žaludek jí zlobil. A děti? To už je
pasé, zkrátka to nešlo.

Předevčírem prozvracela služební
cestu. Těhotenský test si odmítla
udělat, vždyť tolikrát zklamal nejen
ji. Konečně je se svým životem smí−
řená i spokojená. Čeká ji exotická
dovolená, co by. Jen si ještě před−
tím skočí na gyndu.

A bylo! Prý jsem byla první, komu
to řekla. O to se nepřu, ale vsadím se,
že jako první nad tím pláču. Nad tím
zrozením. Nad zrozením mámy. Žasla
jsem, jak pohled sebevědomé ženy
jihne, jak tápe, jak se bojí. Chviličku
jako holčička, pak jako slečna, která
se brání. A pak to přijme. Tu neuvěři−
telnou zprávu. Už zapovězenou tou−

hu. Bude mámou. Ne, ale ano, ne to
ne! Už má svůj život a na kašičky ne−
ní. Navenek zaskočená, ve skrytu hr−
dá. Žena, která ještě setrvačností čelí,
neví čemu, ale už se tetelí nezadržitel−
nou chutí hýčkat, dávat. Pyšnit se. 

Ano, viděla jsem to. Viděla jsem
na vlastní oči zrození mámy. Po ce−
lou tu dobu vedle mě něco doutnalo,
a najednou se to vzňalo. Neskonale
tklivé vnitřní pousmání a pak tichý
povznášející jásot. Krása, láska, cit,
smysl. Zrodil se život, ve kterém mi−
lujeme bez podmínek. Ochota
k obětem. Početí mámy. Nebylo ne−
poskvrněné, ale přesto andělské.
Zvěstování! Narodila se máma. 

Sylva Heidlerová

Narodila se máma
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PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěkné
pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
PM 170183 

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Opel,
Fiat, Hyundai, Honda,
Nissan, Toyota. Tel.:
602834411. RR 70696

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s di−
sky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou a  kompletní
dveře  do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Pro dám také díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany,  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.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.: 608887371 / 
E.:info: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 70060

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme

a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 170033

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

VDEJSEDOBAVORSKA.CZ
– 720409101.

ZATÍM VITÁLNÍ, pracovitá,
nemajetná vdova 65/160,
hledá kamaráda, abstinen−
ta, řemeslníka – vzájemná
pomoc. Nejraději Tábor −
sko. Možno i „zn. Pelhři −
movsko“. Odpovědi zasí−
lejte na adresu redakce
pod č. inzerce PM 170191

HNĚDOVLÁSKA z Plzně tě
zve do diskrétního pelíš−
ku. Prsa č.2, dělám i dám−
ský análek. Tel 739900
561. KŘI PM 170177

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, mopedy STADION
i cizí značky, nekompletní
díly, torza, rámy, části
motorů, blatníky, kola,
ráfky aj. Přijedu a zapla−
tím na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme. 
Tel.: 603237242, 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. 

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
6. 11. 2017




