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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej
prodáte. Je známo, že se stále vy−
skytuje v této oblasti mnoho nepoc −

tivců. Máme pro Vás tip, kde
se zaručeně nemusíte žád−
ných nekalých praktik obávat
a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Investiční Bance se
můžete nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný a profe−
sionálně proškolený personál,
který poskytuje bezplatné od−
borné poradenství a individu−
ální přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané či dokonce po−
škozené zlaté, ale i stříbrné šperky.
Dále je možné zpeněžit i jiné před−
měty, např. stříbrné příbory, zlaté
a stříbrné zubní korunky, mince, in−
vestiční zlato i stříbro. Pokud si nej−
ste jisti, přijďte se bezplatně infor−
movat. Manažer nám sdělil, že: 
“V současné době se cena ryzího
zlata pohybuje na Londýnské Burze
kolem 31 000,− Kč za unci. Zákaz −
níkům garantujeme nejlepší výkupní
ceny a profesionální a poctivé jed−
nání.” Neváhali jsme a zeptali se při
opětovné návštěvě Zlaté Investiční
Banky v Č. Budějovicích jedné ze
zákaznic na to, jak byla s prodejem

svého zlata či stříbra spokojena.
Dozvěděli jsme se, že se jmenuje
paní  Plavcová a do Zlaté investiční
banky přišla prodat  zlaté náušnice,
prsteny a řetízky, za něž nakonec

získala 11200,− Kč.
“Jsem moc spokoje−
ná, ani mě nenapadlo,
že můžu dostat tolik
peněz. Jednání na
úrovni, ochota a sluš−
nost, to se hned tak
nevidí, mohu jenom
doporučit,“ říká s nad−
šením paní Plavcová.

Prodej  zlata  je  při
dnešních  cenách  vel−
mi  výhodný  způsob

znovuzhodnocení  peněz, tak  nevá−
hejte ani Vy.  
Naší pobočku naleznete na adrese:
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Politická hra 
„Slibem nezarmoutíš“ skončila

Ponořte se do termálního 
světa zdraví

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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Zdeněk Troška u prezidenta

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

CENA ZLATA A STŘÍBRA JE STÁLE NA VRCHOLU
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?

Navštivte Zlatou Investiční Banku.

Takhle dopadly volby na jihu Čech

ANO: Radka Maxová, 
Roman Kubíček, 
Vojtěch Adam, 
Karek Tureček, Jan Kubík

ODS: Jan Zahradník, Jan Bauer

PIRÁTI:  Lukáš Kolářík

SPD: Miloslav Rozner

KSČM: Vojtěch Filip

ČSSD: Ondřej Veselý

KDU−ČSL: Jan Bartošek

TOP 09: František Vácha

Letošní volby do Poslanecké sněmovny znatelně otřásly křesly politické
scény i na jihu Čech. Mnozí poslanci křesla naobhájilo, mnohé strany přišly
o mandáty a někteří se kandidovat už nesnažili, či nechtěli, jako třeba
dlouholetý tahoun ČSSD Vítězslav Jandák. Ten se letos stal radním Českého
rozhlasu a poslaneckého mandátu se vzdal. Obyvatelé Jiho českého kraje si
zvolili 13 poslanců, kteří budou hájit, nebo by alespoň měli, jejich zájmy
v dolní komoře parlamentu. Nejvíce mandátů získalo hnutí ANO – celkem
pět, dva pak ODS a po jednom zbylé strany. Jedinou stranou, kde je ve
Sněmovně zastoupen i její předseda v tomto kraji, je KSČM.

V příštím roce se uskuteční komunální volby a nikdo nyní není schopen
odhadnout, jak by na jihu Čech mohly dopadnout.

Poslanci zvolení za Jihočeský kraj do Poslanecké sněmovny:
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Mnoho divadelních, televizních, ale
i filmových rolí má na svém herec−
kém kontě Jaroslav Sypal. Kdo
však tušil, že představitel  “majora
Hrubce” z trilogie o Poldovi je pů−
vodem Jihočech? Přitom k tomuto
kraji má velmi vřelý vztah.

Jaroslav Sypal začínal svou he−
reckou kariéru už jako kluk v jiho−
české Kaplici. Byl členem dětského
divadelního souboru Racek, který
založili a vedli jeho rodiče. Tatínek
Jaroslava Sypala psal pro děti 
divadelní hry.

„Po střední škole jsem odešel do
Brna na Janáčkovu akademii mú−
zických umění a a pak jsem se zase
vrátil na jih Čech do Budějovic, kde

jsem měl v Jihočeském divadle své
první angažmá,” prozradil herec
a kantor. Sypal kromě hraní v di−
vadle nebo dabingu, se věnuje
i kantořině. Už několik let učí na
Mezinárodní konzervatoři Praha.

Studenty je oblíben a chválí si ho
i kolegové, včetně Veroniky Žilkové
nebo Marcely Březinové.

„Na Budějovice hrozně rád vzpo−
mínám. Také na hraní na točně
v Krumlově, to byla škola herecké−
ho života. Když se mě někdo zeptá,
odkud pocházím, hrdě hlásím, že
z nejkrásnějšího kraje u nás, z již−
ních Čech,“ podotkl herec, který 
také točil i na Šumavě, třeba kome−
dii Jaroslava Soukupa – Jak ukrást
Dagmaru.

„Žij tak, aby se tví přátelé začali
nudit, až zemřeš,“ cituje polského
básníka Juliana Tuwima, když má
vyjádřit svou životní filozofii. I když
na tom druhém břehu už nám to
vlastně může být jedno.

Zajímavostí je také to, že se před
pár lety díky sňatku stal švagrem
Luďka Soboty. Vzal si totiž sestru
jeho ženy. „Luďka i Adrianu mám
moc rád. Rodina je pro mě nejdů −
ležitější, bez zázemí je herec jen
poloviční,” dodal Jaroslav Sypal. 

(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jaroslav Sypal,

Jaroslav Sypal, rodilý Jihočech 

Jaroslav Sypal s Petrou Martincovou
v komedii Jak ukrást Dagmaru

Nechtějí kruháče
Zatímco mnohá města budují kruho−
vé objezdy jako o závod, Český
Krumlov se některých chce zbavit.
Důvodem je větší prostupnost do−
pravy křižovatkami, protože dopo−
sud se tvoří často kolony. Kruháče
se v Krumlově moc neosvědčily –
hlavně ty na hlavním tahu na České
Budějovice a dál na Šumavu. Pokud
by zde byly znovu světelné křižovat−
ky, prostupnost aut by byla až o 30
procent větší, což by obzvlášť v tu−
ristické sezóně městu značně ulevi−
lo. O možné změně křižovatek bu−
dou radní ještě dál jednat.

Vyhráli soud
Naprostý precedens nastal ve sporu
obce Střelské Hoštice na Strako −
nicku, která nad státem vyhrála spor
o odvod daně z DPH z prodeje sta−
vebních pozemků. Nejvyšší správní
soud v Brně rozhodl, že požadavek
státu byl nemorální! Obec se
s Finanční správou, tedy se státem
soudila dva a půl roku, kdy poža −
dovala odvod daně nejen z prodeje
pozemků, ale ještě z odváděné 
částky DPH. Stát teď bude muset
obci peníze v řádu desetitisíců korun
nejspíš vrátit.

Divná silnice 
České Budějovice budou mít jednu
dopravní kuriozitu. Mezi největšími
sídlišti Máj a Vltava vzniká dlouho
očekávaná 700 metrů dlouhá pro−
pojka. Po ní však nebudou moct řidi−
či jezdit v noci, ač vede v podstatě
v polích. V ulici Milady Horákové,
kde má silnice ústit, už nyní hlukové
limity převyšují dovolenou mez pro
noční provoz, tak stavba dostala po−
volení jen s podmínkou, že v noci se
po ní jezdit nebude. Už nyní město
s krajem, který je investorem stavby
za 100 milionů korun, řeší, jak limity
hluku snížit, třeba speciálním asfal−
tem. Komunikace bude otevřena
v červnu příštího roku.

Připraveni na zimu
Jihočeští silničáři se už pilně připra−
vují na blížící se zimu, která má být
podle některých předpovědí dokonce
nejhorší za posledních sto let.
Například v českobudějovickém skla −
du siličářů je uloženo na čtyři tisíce
tun soli a další tuny posypového štěr−
ku. Nově jim letos také přibude sta−
rost o nový úsek dálnice D3 z Borku
do Úsilného. Proběhly i revize a opra−
vy pluhů, radlic a veškeré potřebné
techniky. A teď už bude jen záležet na
tom, kdy zima udeří. Silničáři jsou na
zimu připraveni i v dalších šesti okre−
sech Jihočeského kraje.

tak trochu utajený Jihočech

Třeboňští rybáři odhadují výnos
z pod zimních výlovů na 2400 tun
ryb. Ceny kaprů zvednou třeboňští
rybáři o koruny. Z větších ryb −
níků, jež firmě patří, se letos loví
Horusický, Bošilecký a rybník Dvo −
řiště. Výlov Rožmberka přilákal 
loni 50 000 lidí.

Roční produkce Rybářství Třeboň
je 3200 tun tržních ryb, zhruba 2400
tun dělají podzimní výlovy.

„Při výlovu Rožmberka prodáváme
na hrázi kilogram kapra za jednotnou
cenu 75 korun. V této chvíli ale víme,
že náklady, které jsme měli na výro−
bu, byly ovlivněny suchem, které trvá
už několik let po sobě, a vysokými te−
plotami. Měli jsme některé nákladové
položky vyšší než v jiných letech, tu−
díž očekáváme, že v listopadu a pro−
sinci naroste cena za kilo živého kap−
ra z Rybářství Třeboň řádově v koru−
nách. Ale neumím odhadnout, v ja−
kých cenách se navýšení bude pohy−
bovat u prodejců, kteří od nás ryby
kupují,“ řekl předseda představenstva
rybářství Třeboň Josef Malecha. 

Loni před Vánoci byla nejnižší 
cena třeboňského kapra 77 korun za

kilogram. Rybářství Třeboň se na
tuzem ské produkci ryb podílí 15 až
18 procenty. Na export jde z celkové
produkce rybářství asi 65 až 70 pro−
cent ryb. Směřují hlavně do Polska,
Francie, Německa, na Slovensko,
do Ma ďar ska, Itálie, Rumunska. „To
jsou hlavní odbytiště. Letos propad−
la výroba ve všech jižních zemích,
takže hodně ryb směřuje na rumun−
ský trh, Maďarsko má nižší výrobu
a stabilně má nízkou výrobu Polsko,
hodně ryb z Česka směřuje na 

polský trh,“ řekl předseda předsta−
venstva jedné ze společností Rudolf
Provázek.

Rybářství Třeboň má vysoký 
export proto, že Jihočeský kraj je vý−
robní region, kde nelze všechny ryby
spotřebovat. 

„Je tady obrovská koncentrace
výroby, proto se odsud ryba musí
přesouvat jinam,“ řekl Provázek.

Třeboňské rybářství se na tuzem−
ské produkci ryb podílí 15 procenty.
Obhospodařuje přes 7000 hektarů
rybníků. Loni vylovilo 3436 tun ryb,
meziročně o 200 tun více. Tržby
z prodeje ryb činily 146 milionů Kč,
o sedm procent více. (pru)

Ryby o něco podraží
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Nová trasa na Hluboké láká na ma−
lé pokoje, v nichž při podzimních
loveckých slavnostech přespávali
šlechtici. Zatím zde dělají šest pro−
hlídek denně, nutná je rezervace.
Nyní už je ale jasné, že o tuto část
prohlídky je veliký zájem.

„Jsou obsazeny jenom v osmi až
v 11 lidech. Je to pro návštěvníky da−
leko pohodlnější. Jsou spokojeni,
že mají prostor, že je to intimnější.
Návštěvnost za víkend byla každý den
zhruba 55 osob, to je plná kapacita,
kterou můžeme uskutečnit, aby náv−
štěvníci byli spokojeni,“ řekl kastelán
zámku Hlubová Miroslav Pavlíček.

Prohlídka trvá od 75 do 105 mi−
nut. Záleží na průvodci a na tom, jak
turisty zaujme. „K našemu překva−
pení se poměrně hodně ptají, jsou to
návštěvníci, které to doopravdy zají−
má,“ podotkl kastelán.

Trasa Hostinské pokoje bude ote−
vřená do 19. listopadu, znovu pak od
dubna 2018. „V zimě je tam poměrně
nízká teplota, a když průvodci vyklá−
dají a je nula, za chvíli by nastydli,“
vysvětloval Pavlíček s tím, že proto
provozují zimní temperovanou trasu,
kde je 12 až 13 stupňů Celsia nad nu−

lou, zájemce zavádí do soukromých
apart mánů, jde o 12 místností.

Kromě tří apar tmánů – paarov−
ského, larischovského a czerninské−
ho, které nesly označení podle svých
nejčastějších hostí, budou k vidění
také pokoje pro služebnou, komorní−
ka a řidiče, žehlírna, koupelna, toale−
ty i služební výtah. Pozornost za−
slouží salon „Tegetthoff“, věnovaný
památce rakouského viceadmirála
Wilhelma Tegetthoffa, který je vyba−

ven kapitánským můstkem z fregaty
Schwarzenberg a dalšími památka−
mi na tuto významnou osobnost ra−
kousko−uherského námořnictva.

Vrcholem prohlídkové trasy bude
prostora tzv. stříbrnice, v níž bude
muzeálním způsobem prezento −
vána unikátní kolek−
ce schwar zenber −
ského stříbra, čítají−
cí na 120 předmětů
z drahého kovu.

„Kolekce schwarzenberského stříb−
ra, uložená na zámku Hluboká, patří
mezi nejhodnotnější a nejlépe 
dochované sbírky svého druhu.
Vystavené předměty jsou připomín−
kou zámeckých stříbrnic –„Silber −
kammer“, kam se ukládaly jak repre−

zentativní předměty, tak i stříbrné
stolní nádobí, které zvyšovalo lesk ho−
dovních tabulí“, říká kunsthistorička
Zuzana Vaverková, autorka koncepce
hlubocké Stříbrnice.

Na Hlubokou loni přijelo skoro
300 tisíc návštěvníků, letos od ledna
do konce září už 258 tisíc. Hluboká
je letos po Lednici a Českém Krum −
lově třetím nejnavštěvovanějším
zámkem v ČR. (pru)

O novou trasu na Hluboké je veliký zájem
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Voda podraží
Jihočeský vodárenský svaz (JVS)
zdraží příští rok cenu vody předa−
né, kterou vyrábí a prodává pře −
devším městům a obcím, o 2,07
procenta na 16,20 Kč za metr
krychlový. Letos stála 15,94 Kč.
Cena za tisíc litrů se tak mezi −
ročně zvýší o 26 haléřů. 

Koncovou cenu vodného a stoč −
ného pro spotřebitele si určují
města a obce, její výši schvalují
zastupitelé. Vodárenská soustava
na jihu Čech měří 550 kilometrů,
vodu z ní pije a používá přibližně
400 000 Jihočechů.

Cena vody předané je velkoob−
chodní cena, za kterou JVS na−
koupí vodu od Povodí Vltavy,
zpracuje na pitnou a prodá ji měs−
tům a obcím. Novou cenu schváli−
lo představenstvo svazu.

„Započetli jsme všechny okol−
nosti, které kalkulaci ceny ovlivňují,
jako je nákup povrchové vody od
Povodí Vltavy, výdaje na energie,
chemikálie, náklady na zaměstnan−
ce či odpisy a zákonnou tvorbu
prostředků na obnovu. Snažíme se
držet dlouhodobou strategii stabili−
zované cenotvorby, která by měla
kopírovat pouze inflač ní vlivy.
Přesto ji nejvíc ovlivňují odběry vy−
robené vody a letošní zvýšený od−
běr umožnil tuto strategii udržet,“
řekl předseda představenstva JVS
Antonín Princ.

Svaz musí podle zákona naplnit
plán obnovy svého vodohospo−
dářského majetku včetně vodá−
renské soustavy. Ročně jde zhru−
ba o 113 milionů korun, tržby
z prodeje vody předané by měly
pokrýt 104 miliony.

JVS předpokládá, že letos vyro−
bí a prodá 16,1 milionu metrů
krychlových vody předané, asi
o dvě procenta víc než na počátku
roku očekával. 

V letech 1998 až 2006 držel
JVS cenové moratorium. Loni ce−
nu nezvýšil, letos o korunu na
15,94 Kč za metr krychlový.

JVS sdružuje 263 obcí a měst,
z toho je 156 připojeno k sousta−
vě. Největším odběratelem byly
loni České Budějovice s 4,9 mili−
onu metrů krychlových vody. JVS
vznikl v roce 1993, s produkcí ko−
lem 16 milionů metrů krychlových
je největším producentem a distri−
butorem pitné vody v kraji. Jeho
základem je vodárenská nádrž
Římov, úpravna vody Plav, čerpa−
cí stanice a vodojemy. (pru)

Ocenění Zlatá šupina získala od 
hejtmanky Jihočeského kraje Ivany
Stráské řada osobností. Bývalý
dlouholetý ředitel pivovaru Budějo −
vický Budvar Jiří Boček, student
Gymnázia Jírovcova v Českých
Budějovicích Lukáš Fiedler, doyen
české psychologie Milan Nakonečný
a válečný veterán a plukovník ve vý−
službě Rudolf Zajac. In memoriam
byla zároveň udělena policistovi
Václavu Haasemu a kardinálovi
a Jihočechovi Miloslavu Vlkovi.

Cenu hejtmanky získali u příležitos−
ti oslav 99. výročí vzniku samostat−
ného československého státu 28. říj−
na 1918. Ceremoniál se odehrál
v prostorách bývalé zámecké jízdárny

v Hluboké nad Vltavou, kde sídlí
Alšova jihočeská galerie. „Uvedená
šestice vzešla z 28 nominací, které 
lidé během letošního roku zasílali na
krajský úřad,” uvedla Stráská.

Jiří Boček získal ocenění za to, že
se mu podařilo udržet výrobu piva
v českých rukou, zasadil se o zacho−
vání originálního způsobu jeho výro−
by a prostřednictvím značky Budvar
šířil slávu kraje prakticky po celém
světě. Lukáš Fiedler za mezinárodní
úspěchy v oblasti biologie, kterých
dosáhl už ve velmi mladém věku.
Milan Nakonečný za dlouholetou pub−
likační činnost a předávání svých
znalostí a zkušeností studentům i ve
svých 85 letech. Rudolf Zajac za sta−

tečnost, kterou prokázal nejen během
II. světové války, ale také v celém
svém dalším životě. Václav Haase za
mimořádnou odvahu při výkonu služ−
by, kterou, bohužel, zaplatil životem.
A Miloslav Vlk za obnovu zdevastova−
ných církevních struktur i církevního
školství a celoživotní šíření dobrého
jména jižních Čech.

Udílení se konalo již popáté a cel−
kem ocenění už obdrželo 35 osob−
ností, mezi nimi třeba režisér Zdeněk
Troška nebo spisovatelka Markéta
Zinnerová. Tato cena byla vybrána
proto, že představuje pomyslný
symbol štěstí a koresponduje s ry−
bářstvím, kterým je Jihočeský kraj
proslulý. (pru)

Hejtmanka rozdala ocenění Zlatá šupina
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� Jak vlastně tato škola vzni −
kala?

Naše soukromá škola byla založe−
na společností s ručením omeze−
ným BEAN Praha, a to RNDr. Karlem
Schuhem, staňkovským rodákem,
a Ing. Jiřím Molenem 1.září 1995.

Vyučování začalo v pronajatém
prostoru Lidového domu ve Staňkově
s dvaceti studenty čtyřletého oboru
vzdělávání Obchodní akademie.
Čekalo nás velmi náročné období
existence školy, vždyť jsme byli první
vlaštovkou, první soukromou školou
domažlického regionu. Museli jsme
přesvědčit své okolí nejen o schop−
nostech pedagogického sboru, ale
i o kvalitním materiálním vybavení
školy. Činnost školy se postupně
zkvalitňovala a samozřejmě i rozšiřo−
vala o nové obory vzdělávání.

V roce 2003 koupila společnost
BEAN bývalou budovu základní ško−
ly a vyučování v této budově bylo
zahájeno v září 2003. Samozřejmě
budova prošla celkovou nákladnou
rekonstrukcí. Všechny tyto skuteč−
nosti měly vliv na stoupající počty
žáků školy v jednotlivých školních
rocích.

� Jak hodnotíte klima vyučova−
cího procesu ve vaší škole ?

Z mého pohledu pedagoga a také
z moji dvacetileté praxe, si myslím,
že se snažíme zajistit studentům
klidné prostřední s individuálním pří−
stupem ke každému jednotlivému
studentu. To je pro studenta to nej−
důležitější. Problémy řešíme spo −
lečně s maximální snahou dojít ke
správnému cíli. Také je důležité
správně podchytit zájem studenta
o zvolený obor a motivovat jej ve
spolupráci s učitelem. Tato záležitost
není vždy jednoduchá. Také umož−
ňujeme studentům výuku podle tzv.
individuálních  plánů, pokud to situa−
ce vyžaduje a jsou splněny podmín−
ky školského zákona. I tímto způso−
bem se dá vyřešit zdánlivě neřešitel−
ná situace.

Určitě tomuto řešení napomáhá
výuka v menších kolektivech, kde
každý vzniklý problém je viditelný
a pedagog se na něj může zaměřit.  

� Jak hodnotíte výsledky matu−
ritních zkoušek 2017 ?

Všichni studenti denního studia
oborů obchodní akademie a gymná−
zia byli úspěšní, dokonce u písemné
práce z českého jazyka  byla i 98%
úspěšnost. Společná část maturit−
ních zkoušek již není pro studenty
strašákem. Pokud dbají pokynů po−
dagoga a spolupracují, jsme schop−
ni je dobře připravit.

Také jsme položili otázku studen−
tům. Nejprve studentka 3. ročníku
gymnázia
� Vybrala sis správný obor stu−
dia a který předmět máš nejraději 
a z kterého máš největší obavu ?

Myslím si, že jsem se rozhodla
správně. Učitelé se nám věnují. Naše
třída je menší kolektiv, to je lepší než
v základní škole. Nejvíc mě baví ze−
měpis, dějepis a literatura. Největší
obavy mám z fyziky. Také se mi líbí
spolupráce školy s Domovem senio−
rů v Černovicích, kam jezdíme a sna−
žíme se je potěšit naším vysoupením.

Na závěr našeho rozhovoru nás
Mgr. Jitka Boříková seznámila s no−
vinkami pro školní rok 2017/2018:

Od 1. 9. 2017 začínáme s výukou
nového oboru – předškolní a mimo−
školní pedagogika, a to dálkovou
formou. Výstupem je vzdělání pro
učitelky mateřských škol, školních
družin a kvalifikace pro práci s dětmi
v mimoškolních aktivitách. O tento
obor je velký zájem.

Rovněž je velký zájem o obor vzdě−
lávání – kominík, kde v rámci vzdělá−
vání dospělých je možné vystudovat
tento obor ve zkráceném studiu.

Pro absolventy základních škol
máme také připravenou novinku,
a to nové zaměření obchodní akade−
mie – dopravní akademii, což bude
zajímat zvláště hochy.

Jsme na trhu vzdělávání 22 let.
Prošli jsme určitým vývojem a po−
stupnými změnami. Vybojovali jsme
si určité postavení v našem regionu.
Škola má materiální vybavení na so−
lidní úrovni a 16−ti členný pedago−
gický sbor vytváří klidné, spíše ro−
dinné studijní prostředí.

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

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

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
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
Dopravní akademie − nové zaměření

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

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

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dvouleté a čtyřleté dálkové studium

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.

sobota  25.11., 9.12 2017;   13.1.,  20.1., 10.2. a 24.2. 2018 
vždy od 9,00 do 13,00 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 pedagogů ke studentům.

Mgr. Jitka Boříková 
– zástupkyně ředitelky školy

Navštívili jsme Základní školu, Střední odbornou školu a Gymnázium Bean s.r.o. ve Staňkově, která patří mezi
působící soukromé školy v plzeňském regionu. Zeptali jsme se vedení školy i studentů na několik otázek...

Historie a součastnost soukromé
školy BEAN Staňkov

Věříme, že jsme rovněž přínosem pro samotné město
Staňkov a že uvedešné skutečnosti při vedou do naší
školy v budoucnu další zájemce o studium a studenty. 
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Bude bývalý jihočeský hejtman Jiří
Zimola opět na politickém vrcholu?
Možné to je, protože politik zváží
kandidaturu do vedení ČSSD, bu−
de−li mít členská základna zájem.
Strana podle něj musí po neúspěš−
ných volbách do Sněmovny projít
sebereflexí. 

Jihočešti sociální demokraté sou−
dí, že mimořádný stranický sjezd by
měl být dřív než v dubnu, jak je plá−
nováno nyní.Jihočeská buňka strany
navrhuje únor a nebrání se ani dří−
vějšímu termínu. Zimola dodal, že do
sjezdu by měli členové vedení zůstat
ve svých funkcích.

Exhejtman přitom před volbami
prohlašoval, že nemá ambice na po−
zice ve vedení strany. Názorově se
rozcházel s některými členy před−
sednictva ČSSD a domníval se, že
kritici nemají šanci dostat se do ve−
dení strany. 

„Na posledním sjezdu strany se to
ukázalo v případu Jeronýma Tejce.

Neuspěl se svou kandidatu−
rou na prvního místopředse−
du ani na řadového místo−
předsedu. Vedení si nechtělo
do svého týmu připustit jaké−
koliv kritiky, nebo lidi s jiným
pohledem. Já jsem to vyhod−
notil tak, že jsou−li tyhle dveře
zavřené, nemá cenu se do
nich vlamovat,“ uvedl Zimola,
jenž chtěl kandidovat do
Sněmovny. Celostátní vedení
strany však jeho pozici na
kandidátní listině neschválilo
a vyřadilo jej.

„Sociální demokracie musí reago−
vat na ten tvrdý políček, který jí voliči
uštědřili. Jednou z běžných věcí je
to, že vedení strany dává funkce
k dispozici,“ řekl Jiří Zimola.

Dodal, že v případě ČSSD je však
potřeba na změny počkat až na řád−
ný sjezd. Připomněl, že strana je
v současnosti bez předsedy, jelikož
Bohuslav Sobotka z funkce v létě

odstoupil. „Není proto možné, aby
své pozice bezprostředně teď opu −
stili i místopředsedové, protože pak
by stranu neměl kdo vést. A každá
orga nizace potřebuje svého statu −
tárního zástupce s ohledem na její
chod,“ řekl. Právě jen statutární zá−
stupci mohou například provádět
různé finanční operace a podepiso−
vat důležité dokumenty. (pru)

Zase o něco rychleji a bezpečněji
mohou jezdit řidiči v Jihočeském
kraji. V rámci stále budované dál−
nice D3 začalo na trase Veselí nad
Lužnicí – Bošilec sloužit dalších
pět kilometrů. Stavba přišla na
skoro 770 milionů korun, což je
o polovinu méně, než byla původní
předpokládaná nabídková cena.

„Musím se přiznat, že v začátcích
celé stavby jsem měl obavy, jestli lze
za necelých padesát procent před−
pokládané nabídkové ceny dálnici
postavit. Dnes jsem rád, že se ty
obavy nenaplnily a my se můžeme
projet po novém úseku D3,“ řekl ge−
nerální ředitel Ředi telství silnic a dál−

nic ČR Jan Kroupa, pro kterého je
každý dobudovaný úsek dálnice ne −
jen cestou k rychlejší a bezpečnější
dopravě, ale má pozitivní dopad i na
kvalitu života obyvatel. 

„Díky dálnici D3 se zlepší mobilita
obyvatel, v oblastech dotčených stá−
vající tranzitní dopravou se zvýší bez−
pečnost provozu a sníží se negativní

zdravotní dopady, způsobené hlukem
a exhalacemi,“ upozornil Kroupa.

Přešlo se od slov k činům. To kon−
statovala při otevření dalšího úseku
dálnice D3 hejtmanka Jihočeského
kraje Ivana Stráská. „Mám radost,
když jedu od Budějovic a vidím, jak
se na silnicích pilně pracuje. Duch

se takříkajíc promítl do gesta a za to 
gesto bych chtěla poděkovat všem
bývalým politickým reprezentacím,
které se v minulých letech opravdu
aktivně snažily dálnici vybudovat,“
uvedla Stráská a vyjádřila přání, 
aby se v budování dálnice pokra −
čovalo stejným tempem směrem na
jih i na Prahu.

Všem, co se na stavbě po−
díleli, vyjádřil své díky i radní
pro dopravu Jiří Švec. „Dál −
nice se sice otevírá pár dní
před volbami, což může vypa−
dat jako úmysl, ale musíme si
hlavně uvědomit, že jde o vý−
sledek mnohaleté práce, na
které se podílela spousta lidí
a ti všichni si zaslouží poděko−
vání,“ zdůraznil Švec s tím, že
zprovozněná dálnice je dalším
kouskem do skládačky právě
budovaných komunikací.  

Stavba D3 Veselí nad
Lužnicí – Bošilec navazuje na
dokončený úsek dálnice mezi
Táborem a Veselím nad

Lužnicí. Hlavní význam celé budoucí
dálnice spočívá v propojení Prahy
s oblastí jižních Čech a dále do Ra −
kouska. Celý projekt byl spolufi −
nancován v rámci Operačního pro−
gramu Doprava 2007−2013 a Ope −
rač ního programu Doprava 2014−
2020 z Fondu soudržnosti. (pru)

Dalších pět kilometrů dálnice D3
Primář transfúzky
má jít do vězení

Lékař, primář a majitel táborské
transfúzní stanice Karel Dvořák
byl mnohými lidmi považován za
váženého občana. Teď má ale jít
na 5,5 roku do vězení. Tak roz−
hodl soud, i když zatím nepravo−
mocně. Důvem jsou podvody za
20 milionů korun, kterých se 
dopouštěl vůči Všeobecné zdra−
votní pojišťovně.

Karel Dvořák se k podvodům
přiznal, ale rozporuje výši škody.
Přitom ještě poté, co policie pro−
ti němu zahájila stíhání, pod −
váděl dál. 

„Neoprávněným účtováním
fiktivních léků a jejich fiktivní
apli kací jí způsobil škodu za 
20 milionů,” uvedl soudce Petr
Černý.

Další dokazování soud zamítl.
„Máme dostatečný důkazní ma−
teriál a nemáme pochybnost
o výpočtu výše škody, který
jsme kontrolovali. Podvod obža−
lovaný činil opakovaně a dlou −
hodobě a celkem 18 pacientů
použil jako zástěrku k neopráv−
něným nákupům léků, čímž si
zlepšoval ekonomický výsledek,
přestože v té době byl obrat 
zařízení přes 30 milionů,“ uvedl
soudce.

„Podvodu je mi upřímně líto,
činu lituji, víc k tomu nemám co
říct,“ uvedl Dvořák před vynese−
ním rozsudku s tvrzením, že
osobní profit z nich neměl. Přitom
žije v jedné z nejluxusnějších vil
v Táboře a v garáži se mu vystří−
dalo několik automobilů porsche,
ferrari či mercedesů, které měl
evidované přímo na sebe. 

Trestné činnosti se měl lékař
dopouštět v období let 2007 až
2016. Obohatit se měl na vy −
braných pacientech s nemocnou
krví, na něž nakupoval a účtoval
drahé léky, ačkoli jim je ne −
aplikoval. 

Soudce Petr Černý ale u sou−
du neušetřil ani Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu! „Jsme roz−
hořčení z toho, že VZP odmítla
uznat léčbu za šest milionů i pa−
cientovi, který lék dostal a k jeho
léčbě byl nutný. To je nemravné
a neadekvátní chování,“ dodal
soudce. (pru)

Zimola opět na vrcholu? 
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Opravu přehrady Soběnov na Čes −
kokrumlovsku a dalších čtyř drob−
ných vodních toků na jihu Čech 
dokončilo Povodí Vltavy. Práce stá−
ly skoro pět milionů korun.

Na vodním díle Soběnov na řece
Černá je nově opravený obtokový
kanál, který byl poškozený. 

„Povodí dokončilo opravu akva−
duktů na Zbudovském náhonu, bře−
hového opevnění řeky Černé v Bene −
šově nad Černou na Česko krum −
lovsku i opravu části Bezdrev ského
potoka a jeho koryta,” řekl mluvčí
Povodí Vltavy Hugo Roldán.

V Soběnově byl vypuštěn obtoko−
vý kanál, který převádí část povod −
ňových  průtoků, byl také odtěžen
nános splavenin. „Zdi a dno kanálu
očistili  opraváři v celé délce 700
metrů tlakovou vodou,“ řekl Roldán
a dodal, že  úsek, kde prosakovala
voda, opravili injektáží zdí. Doplnili
opadané  spárování zdiva a obnovili
dlažbu na dně kanálu. Práce stály
1,85 milionu Kč.

Na Zbudovském náhonu, v místě,
kde se kříží Olešnický a Malovický
potok mezi městy Vodňany a České
Budějovice, opravilo povodí oba
akva dukty, které byly zanesené

a zčásti poškozené. V havarijním
stavu bylo opevnění řeky Černá na
pravém břehu v Benešově nad
Černou. Průměrná tloušťka nové
opěrné zdi je nyní asi 80 centimetrů.

Koryto Dehtářského potoka, levos−
tranného přítoku Vltavy u Čes kých
Budějovic, vyčistilo Povodí Vltavy od
nánosů v úseku dlouhém 850 metrů
od stavidla za hrází stejnojmenného
rybníka až ke stavidlu u čistírny od−
padních vod. Pokácené jsou i náleto−
vé křoviny. Na dalším levostranném
přítoku Vltavy, Bezdrevském potoce,
je nový vtok i kontrolní šachta.

Povodí Vltavy spravuje na území
28 708 kilometrů čtverečních přes
22 000 kilometrů vodních toků. Hos −
podaří se 110 vodními nádržemi, sta−
rá se o 20 plavebních komor na
Vltavské vodní cestě, o 344 jezů a 19
malých vodních elektráren. Do oprav
dlouhodobého hmotného majetku
dalo loni Povodí Vltavy 292 milionů
korun, na investiční výstavbu 210
milionů, jak uvádí ve výroční zprávě.
Výnosy za loňský rok činily 1,25 mili−
ardy Kč, náklady 1,23 miliardy. Pod −
nik, jenž zaměstnává 900 lidí, měl lo−
ni zisk po zdanění 13,7 milionu Kč,
meziročně o 15 procent nižší. (pru)

Povodí Vltavy dokončilo opravy

Tři dny před koncem roku 1971 oznámila
lékařská pohotovostní služba úmrtí
sedmatřicetileté ženy, kterou měl nalézt
manžel v koupelně jejich bytu. Na uda−
nou adresu se dostavili pracovníci míst −
ně příslušného oddělení Veřejné bezpeč−
nosti a kriminalisté z okresu. Žena ležela
na zádech ve vaně, naplněné až po okraj
vrchního přepadového otvoru. Měla na
sobě podprsenku, kalhotky a na nohou
ponožky. Jednu nohu přehozenu přes
okraj vany a na ní vyzutý pantofel. Ústa
ani hlava nebyla ponořena do vody. Na
levém předloktí byly jasně patrny malé
oděrky o rozměrech do šesti centimetrů.
Na dně vany, pod tělem mrtvé, byl nale−
zen šroubovák a na podlaze koupelny
stálo horské sluníčko. Vidlice přívodní
šňůry nebyla zapnuta v zásuvce, ale le−
žela také na zemi podlahy. Druhý konec
přívodní elektrické šňůry byl zastrčen do
horského sluníčka bez bakelitové obou−
stranné krytky, takže kontakty byly nekry−
té. Bakelitový štítek zámku koupelny
z vnější strany předsíně byl odstraněn. 
Lékař pohotovostní služby, který byl na
místě, do své písemné zprávy i potom po −
zději osobně uvedl: „Smrt nastala pravdě−
podobně při přípravě ke koupání v důsledku
ozařovacího tělesa – horského sluníčka.

Usuzuji, že žena byla zasažena elektrickým
proudem při poruše a vadné instalace 
tohoto elektrického zařízení s následným
pádem do vany naplněné vodou a možným
i utonutím. Lze usuzovat na nešťastnou 
náhodu, ale doporučuji provést zdravotně
bezpečnostní pitvu.“
Manželku nalezl dle sdělení pan Alois asi
kolem 19. hodiny, který mimo jiné do svě−
deckého výslechu uvedl: „V dubnu 1970
jsem se s Marií oženil, šlo o druhé mé man−
želství. V tom prvním mi umřela manželka,
po které zůstala čtrnáctiletá dcera, která žila
s námi ve společné domácnosti. Dcera by−
la v pubertě a evidentně moji novou man−
želku přímo nesnášela a vůbec si s ní ne−
rozuměla, často se spolu hádaly a dohado−
valy… Z toho jejich neuspořádané vztahu
se zvolna začal narušovat i vztah náš, man−
želský. V říjnu vše vyvrcholilo natolik, že že−
na sepsala své písemné sdělení.“
„Lojzíku, nezlob se, ale naše manželství je
pouze formální, a proto si každý budeme žít
v jedné místnosti bytu, než se rozvedeme.
Také sdělila, že pokud se dcera ve škole
a doma nezlepší, žádala, aby byla umístěna
do dětského domova. Kritériem měly být
známky v novém pololetí…“ 
Nadechl se zhluboka a rozvážně uvedl:
„Právě předmětného dne 28. 12. 1971
jsem přijel domů kolem 17.00 hodiny od
svých rodičů ze Slovenska a následující
den jsem měl jít do práce. Na Sloven sko

jsem odejel i s dcerou, která u mých rodi−
čů zůstala přes Nový rok. V bytě jsem 
zjistil, že za dobu mé nepřítomnosti mi
manželka prohledávala mé osobní věci,
z nichž se mi ztratilo asi patnáct set korun.
Zeptal jsem se manželky, zda mi je vzala.
Odpověděla, že o tom vůbec nic neví a že
se o tom nebude bavit. To mne trochu na−
štvalo, vzal jsem lahev slivovice, kterou
jsem přivezl z domova – ze Slovenska
a odešel s ní k sousedovi. Když jsem se
vrátil kolem devatenácté zpět do bytu, všiml
jsem si rozsvíceného světla v koupelně a
slyšel odtud tekoucí vodu. Vzal jsem za kli−
ku koupelny, dveře byly zamčeny, tak jsem
několikráte na dveře zaklepal. Nic, žena se
neozývala. Tušil jsem, že se jí něco, nejspí−
še zlého, přihodilo… Došel jsem pro sou−
seda, aby mi poradil, pak za jeho přispění
dveře otevřel. Společně ženu nalezli, ve
stejné poloze, jak nyní leží. Byla mrtvá!“
Po převozu jejího těla na soudní ještě
před započetím pitvy si lékař všiml, že že−
na má na obou spáncích popáleniny cha−
rakteristické pro zásah elektrickým prou−
dem. Okamžitě tak vyvstalo podezření, že
její smrt byla zaviněna jinou osobou.
Lékaři ze soudního přivolané muže záko−
na požádali, aby si mohli prohlédnout
i místo, kde k úmrtí ženy došlo. V této fázi
do hry vstoupil vyšetřovatel kapitán Holý
a nařídil soudní pitvu. Ta zjistila, vyjma
malých oděrek na těle ženy i pod ušními
lalůčky, obdélníkové útvary o rozměrech
2,5 x 2,5 centimetrů na obou spáncích.
Závěr pitvy potvrdil jasný zásah elektric−
kým proudem. Po následné prohlídce

koupelny zcela jasně znalci odmítli, že
k zásahu elektrickým proudem došlo v kou−
pelně od horského sluníčka! Ke kontaktu
s elektrickým proudem nedošlo v koupelně,
ale jinde v bytě a tělo do vany bylo polože−
no až následně, po smrti. Po uvedených
důkazech se pan Alois, původním povolá−
ním strojvůdce ČSD, přiznal a řekl: 
„K vraždě manželky jsem se rozhodl, až
když jsem zjistil, že mi zmizely peníze, které
jsem měl v bytě uschované. Hned, když mi
všechno zapřela, jsem odešel do sklepa, kde
mám takovou malou dílničku. Vystřihl z po−
zinkovaného plechu dva malé plíšky, provrtal
je a do vzniklých otvorů napojil prodlužovací
kabel opatřený vidlicí. Kabel smotal, strčil
pod svetr a odešel zpět do bytu. Sotva jsem
otevřel dveře, žena na mne vyštěkla: „Co ta−
dy děláš?“ To mne rozpálilo do běla, strčil
jsem vidlici do zásuvky a oba konce rozdvoj−
ených kabelů s plíšky přiložil ženě na spán−
ky! Křečovitě se vypjala, u úst se jí objevila
pěna. Pak jsem ty plíšky přikládal i na jiná
místa jejího těla, abych měl jistotu. Když byla
mrtvá, tak jsem vše zinscenoval, aby to 
vypadalo jako nešťastná náhoda!“
Bezcitný manžel byl za svůj zvrhlý čin od−
souzen na 13 let odnětí svobody. Pokud ně−
kterým čtenářům uvedený příběh něco či
nějaké souvislosti připomíná, vězte, že ta −
kových obdobných příběhů po celé naší 
republice, tehdy ještě společné, bylo za ta
léta, co si pamatuji, možná několik. A ani
dnes to není až tak velká ojedinělost a rarita.
Ale přesto, tak časté zásahy elektrickým
proudem, popsaným způsobem a s vražed−
ným úmyslem, časté nebyly.    Karel Fořt

Krimi příběh

Smrt ve vaně
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V minulých kapitolách jsme si vší−
mali plenění kulturního bohatství,
kterého se němečtí nacisté dopouš −
těli na dobytých územích Evropy
i na vlastním území Německa.
Konec navracení ukradeného bo−
hatství je stále v nedohlednu. 

Ukradené zlato, finanční prostředky
a nevyplacené  pojistky
Brzy po válce vznikla z iniciativy ví−
tězných západních spojeneckých
zemí – USA, Velké Británie a Francie
– tripartitní komise, která rozhodla
o navrácení nacisty uloupených 
337 tun zlata ze zlatých rezerv deseti
evropských zemí. Navrácení zlata
jednotlivcům však předem zavrhla
jako neproveditelné. 
Jedním z prvních podnětů k řešení
této palčivé otázky byl v roce 1978
seriál televizní stanice NBC nazvaný
„Holocaust“. Teprve tehdy se začalo
mluvit o holocaustu. Ve Spojených
státech se začal zvedat velký zájem
o to, co se vlastně během doby od
nástupu nacismu v Německu až do
jeho porážky dělo. Bylo to období
prezidentství Jimmyho Car tera,
jenž se např. zasadil o navrácení
Svatoštěpánské královské koruny
Maďarsku a z jehož podnětu se také
začalo uvažovat o vybudování
Muzea holocaustu ve Washingtonu.
Bylo otevřeno 22. 4.1993 zahajova−
cím projevem prezidenta Billa
Clintona. Expozice muzea už shlédlo
více než 40 milionů návštěvníků! 

Horká švýcarská stopa
V roce 1995, kdy bylo 50. výročí kon−
ce 2. sv. války, se doposud praskající
ledy prolomily.  Po projevu švýcarské−
ho prezidenta Villigera, který se omlu−
vil za zacházení s Židy, hledajícími ve
Švýcarsku únik před nacismem, ná−
sledoval článek v americkém The Wall
Street Journal. Odhalil překážky, které
švýcarské banky kla−
dou do cesty těm, kdo
pátrají po bankovních
kontech obětí holo−
caustu, a co hlavně, že
si prostředky z řady
těchto kont švýcarské
banky přisvojily. Zjiš −
těno bylo na 60 tisíc
kont otevřených ve
švýcarských bankách,
na něž hlavně židovské
rodiny převedly své jmění z obav před
jeho konfiskací nacisty. Bylo tak vy−
vráceno tvrzení bank, že se jednalo
pouze o několik málo kont s nižšími
částkami. V roce 1996 zažalovaly
přeživší oběti holocaustu hlavní švý−
carské banky u newyorkského soudu
o částku 20 miliard dolarů.

Různé cesty navracení 
Odhady o počtu nacisty uloupených
uměleckých děl se různí. Německé
prameny uvádějí celkem 600 tisíc
ukradených kulturních děl, z toho
v samotném Německu a v „anšluso−
vaném“ Rakousku 200 tis., 100 tisíc
v západní Evropě a 300 tis. ve vý−

chodní Evropě. Navracení umělec−
kých předmětů jednotlivým majite−
lům (dnes už převážně jejich potom−
kům) v různých zemích Evropy, ale i
v USA, se začala zabývat řada růz−
ných institucí. 

Růžencová slavnost
Na závěr jeden případ s příznivým vy−
ústěním, vztahující se k Česku. Slavný
německý malíř Albrecht Dürer na−
maloval r. 1506 na objednávku ně−

meckých kupců během
svého pobytu v Benát −
kách pro chrám sv. Barto −
lo měje obraz nazvaný 
Rů žencová slavnost. Cí −
sař Rudolf II. vlastnil na
Pražském hradě největší
sbírku tohoto umělce
a o získání jednoho z jeho
stěžejních děl dlouhá léta
usiloval. Nakonec se mu
podařilo obraz od Benát −

ských za astronomickou částku 20 tis.
zlatých kou pit. Rozkázal, že nesmí být
do Prahy dopraven povozem, aby se
nepoškodil, takže jej zavinutý v koberci
a zavěšený na tyčích transportovali
z Itálie až do Čech pěšky nosiči.
Obraz se podařilo uchránit před
všemi třemi vpády Švédů během
třicetileté války (bohužel ale ne dal−
ší díla z Rudolfovy galerie, kterými
se dnes chlubí Stockholm). Poprvé
byl odvezen do Českých Budějovic,
podruhé až do Vídně a při třetím
vpádu r. 1648 byl na poslední chvíli
ukryt ve sklepení jednoho domu na
Hradě. Nakonec skončil na půdě
dalšího hradního domu, kde dokon−

ce jistou dobu sloužil jako záklop
jakéhosi okénka. Když byl konečně
po dlouhém hledání nařízeném ví−
deňským dvorem nalezen, byl nato−
lik poškozen, že byl prodán za 22
dukátů premonstrátskému klášteru
na Strahově, kde dlouho visel bez
povšimnutí. Až po letech jej nechal
nový převor kláštera celý zrestauro−
vat. Takto se obraz „dočkal“ až ně−
mecké okupace Prahy. Hitler měl
o jeho existenci v Praze dokonalý
přehled. Odolal opakovaným žá−
dostem Wilhelma Liebla, vysokého
nacistického funkcionáře – vedou−
cího hlavního úřadu ministerstva
zbrojního průmyslu a starosty
Norimberku, aby byl obraz darován
městu, v němž se Dürer narodil. Ani
Lieblovo naléhání Hitlera nepře−
svědčilo. Tak se obraz nestal ani
kořistí Švédů, ani předmětem na−
cistického rabování. Dnes jej v celé
jeho nádheře můžeme obdivovat ja−
ko jeden z vrcholných exponátů
Národní galerie, umístěné v praž−
ském Šternberském paláci.

Ing. Bohuslav Balcar

Nacistické kulturní obzory V
Co se do knihy nevešlo !

Ing. Bohuslav Balcar

V polovině října jsem měla cestu do
Mělníka. Jedním slovem je město
Mělník nádhera! Bylo to v době, kdy
úplně všude vizuálně dominovala
předvolební kampaň. Z obličejů na
plakátech  bylo jasné, že všichni to
s námi myslí dobře a možná nám
i rozumějí.   

Historicky známý římský senátor
Sulla, když se s podporou lidu pro−
intrikoval a prokorumpoval ve vol−
bách do čela státu, začal sice dle
osvědčených zvyklostí zametat
s bývalými politiky, i s bohatými pa−
triciji, kteří „plebsu“ pili krev. Ale
když pak byl vděčným lidem dosa−

zen do pozice diktátora, ihned zrušil
úřady „tribunů lidu“ a v senátu řval:
„.. …lid? Co je to lid!...“. 

Kdyby to s námi naši zástupci
v parlamentu mysleli opravdu do−
bře, vedli by společnost především
k tomu, abychom všichni zůstali sa−
mi sebou, bez napodobování cizích
vzorů, abychom nepodléhali toxic−
kému vlivu medií. Měli bychom se
chovat jako naši předkové a prap−
ředkové. Ctít české národní tradice,
například památku zesnulých uctít
zase po našem, jak je českým zvy−
kem a vydlabané svítící dýně pone−
chat těm, k  jejichž národním zvyk−

lostem patří horory a strašidla.
Všemi silami by měla být bráněna
rodina, protože ta je vždy základem
každého zdravého státu. Už sama
skutečnost žití ve spořádané rodině,
kde se může spolehnout jeden na
druhého, kde bezproblémově fun−
guje soužití generací, udržují se
uspokojivé vztahy i mezi sousedy
a v pracovních kolektivech, je uni−
versálním základem spokojeného
života lidí. Úcta ke „kořenům“ a tra−
dicím není směšná, a český „rodin−
ný stůl“ nemohou nahradit žádné
cizí bizarní implantáty, i  kdyby je
media stokrát protěžovala.

Nejpůsobivějším předvolebním
plakátem asi byly ty dvě spojené 
ruce, jedna mladá a druhá stará,
s tím, že musí být zajištěna pomoc
všem, kteří si sami pomoci nemo−
hou. Ale ti, kteří potřebují pomoc,
jsou to jen staří? Pokud se ti úžasní
politici z  plakátů inspirovali charis−
matickými slovy známého básníka,
nejspíš účelově vynechali pod −
statné, když celá sloka básně zní. 

“Jen o tebe mi lide běží – lide
můj.  Jen o tebe nám běží – nezra−
zuj! Zradíš−li světla věčný přívod,
zradil jsi sebe, děti, život.“ 

Dagmar Hermanová

Jen o tebe mi lide běží, lide můj…
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Město Písek dokončilo úpravu části
bývalých Žižkových kasáren, kde plá−
nuje výstavbu sportovní haly. Město
revitalizovalo plochu o rozloze zhruba
3,5 hektaru, když z ní odstranilo suť
po demolici zchátralých domů. Likvi −
dace přibližně 50 tun materiálu stála
více než šest milionů korun.

Město objekt získalo od soukro−
mého investora, který zde původně
plánoval bytovou výstavbu. Od zá−
měru však ustoupil.

„Dnes je pozemek již opět v ma−
jetku města a to se o něj také musí
postarat. Napřed bylo potřeba pro−

vést demolice a místo
vyklidit. V budoucnu
zde plánujeme výstavbu
všesportovní haly, kte−
rou město potřebuje,“
uvedl písecký místo−
starosta Josef Knot.

Areál bývalých Žižko −
vých kasáren je rozdě−
len na několik částí.
V jedné z nich před ča−
sem vzniklo technolo−
gické centrum a sídlí
zde i nová psychiatrická
lé čebna. „Severní část

je dosud předmětem soudního spo−
ru města se společností Žižkov cen−
ter o platnost nájemní smlouvy,“
uvedl Václav Filip z píseckého odbo−
ru inves tic a rozvoje. Dodal, že i po−
kud by město ve sporu neuspělo,
smlouva končí v červnu 2019. „Pak
bude nájemce povinen objekty, které
nebyly prodány třetím osobám, vy−
klidit,“ dodal místostarosta.

Za společností Žižkov center stojí
skupina izraelských podnikatelů,
kteří podle města neplní podmínky
smlouvy o pronájmu uzavřené
s městem. (pru)

Úprava Žižkovských kasáren zčásti dokončena

SOŠ a SOU Sušice umožňuje
svým studentům nejrůznější
praxe v souladu se vzděláva−
cími programy, ale současně
také dle vlastní volby a zájmů
studentů. V nabídce jsou ex−
kurze, krátkodobé i dlouho−
dobé praxe a stáže, jedno−
denní i dvoudenní worksho−
py, tematické společné poby−
ty v zahraničí i u nás. To vše
v rámci řady projektů, z nichž
nejrozsáhlejší je projekt Cíl
EÚS 2014 – 2020,
Budoucnost utvá−
říme společně –
kulturní a profesní
výměny v regionu
Sušice – Cham. 
V září jsme zahájili
druhý běh aktivit to−
hoto projektu – cel−
kem se bude vše až
do roku 2020 opa−
kovat každé polole−
tí, takže se dostane
na všechny zájem−
ce, nejen na něko−
lik nejúspěšnějších
studentů, jak to bý−
vá obvyklé na ji−
ných školách. Na
10denní stáže do
Německa jezdí ma−
turitní obory Ces −
tov ní ruch a Sociál −
ní činnost a učební
obor Kuchař−číšník,
na dlouhodobé praxe odjíždějí
žáci mechanici opraváři motoro−
vých vozidel (automechanici),
autoelektrikáři, opraváři země−
dělských strojů, kadeřníci a po−

stupně i žáci dalších učebních
oborů a studijního oboru Me −
chatronika. Projekt zajišťuje
účastníkům mnoho výhod –
bezplatné ubytování, stravová−
ní, pojištění, dopravu, odborná
školení, kurz němčiny a podo−
bně. K dispozici jsou po celou
dobu praxe a stáže také pra −
covníci ze spolupracující školy
Volkshochschule Cham. 
Absolventi stáží a praxí v Ně −
mecku v mnoha případech 

navazují s pracoviš−
těm další pracovní
vztahy jako brigády
o prázdninách a ví−
kendech, či přímo
pra covní smlouvy ne−
bo smlouvy o dalším
vzdělávání po úspěš−
ném absolvování stu−
dia na naší škole. 
Podrobné informace
o projektech a studiu
na naší škole posky−
tujeme kdykoliv v do−
bě školní výuky i mi −
mo dny otevřených
dveří, které jsou 
uvedeny na našich 
webových stránkách:
www.sossusice.cz.

Našim studentům se otvírá svět
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Režisér Zdeněk Troška neprožívá
nejlehčí období. Po roce a půl ho na
vždy opustila jeho milovaná mamin−
ka Růžena, která si dokonce zahrála
v jeho trilogii Slunce, seno. Zemřela
ve věku nedožitých 88 let. Pro reži−
séra, i když to čekal, to byla zcela
jistě velká rána, ale útěchou mu bu−
diž ocenění, kterého se mu dostalo.

„Mrzí mě, že se toho Růženka ne−
dožila, měla by určitě velkou radost.
Maminka odešla poté, co rok a půl
byla v LDN zařízení, kde o ni bylo
skvěle postaráno. Nicméně jsem
moc rád, že jsem s ní mohl být až
do poslední chvíle,” svěřil se nám
Troška.

Na konci října si pak autor Sluncí,
sen, Kameňáků, Babovřesek i mnoha
pohádek šel na Pražský hrad pro vy−
znamenání. Prezident Miloš Zeman jej
spolu s dalšími osobnostmi ocenil. 

„Velmi si toho vážím a beru to ja−
ko ocenění mé dosavadní práce.
Pana prezidenta si velmi vážím
a ocenění beru ja−
ko ve likou čest.
Jsem si vědom
různých závistivců

a kritiků, ale z
těch si vůbec
nic nedělám.
Ať si někdo
zkusí napsat

scénář, natočit film, natočit písnič−
ku, napsat knihu… Každý má tu
možnost,” podotkl oceněný režisér. 

Zdeněk Troška momentálně dodě−
lává pohádku Čertoviny, která půjde
mezi Vánočními svátky v předpre −
miérách do kin, premiéra je pak
4. ledna. (pru)

Zdeňka Trošku opustila maminka. 
Z jeho vyznamenání by ale měla radost!Místo kasáren 

supermarket
Chátrající kasárna by mohla z cen−
tra Suchdola nad Lužnicí na Jindři −
chohradecku zmizet. Nahradit by
je tak mohl supermarket, o jehož
stavbě bude město jednat s deve−
loperem. Zastupitelé to odsouhla−
sili na svém posledním zasedání.

„Kasárna jsou na strategickém
místě, na příjezdu od Třeboně, od
Českých Velenic i na výjezdu
z města. Město v letech 2010 až
2013 přibližně za částku pět mi −
lionů korun ty objekty získalo do
svého vlastnictví. Od té doby se
v nepravidelných intervalech vede
diskuze, co vlastně s tím,“ řekl
starosta Suchdola nad Lužnicí
Luboš Hešík. 

Podle odhadu developera by
mohli lidé v novém obchodě popr−
vé nakoupit už na podzim 2018.
Právě obec je místem, kde by ten−
to druh prodejny místní velmi 
uvítali, už kvůli nabídce zboží
a nižším cenám. (pru)

V knize „S kým
a kde žít“ jsem se
snažil podat ucele−
ný obraz „z jiného
úhlu pohledu“, než
na jaký jsme zvyk−
lí. Díky zkušenosti
z mé seznamovací
agentury Rodinných
konstelací i z ta o is −
tické astro logie,
jsem se snažil poj−
menovat příčiny
problémů ve vzta−
zích. Bez toho nelze
s trvalým efektem odstranit důsledky.
Informace pro tuto knihu jsem sbíral
40 let. Pro zajímavost jsem popsal
i nejnovější vědecké studie. 

Tvrdím, že něco ji−
ného říkáme, ně −
co jiného děláme
a něco jiného
chceme. To proto,
že nás ovládá na−
še „naprogramo−
vané podvědomí“
naším rodinným
systémem a spo−
lečností. V knize
jsem i popsal ně−
kolik základních
ritu álů, kterými se
těchto „nechtě−

ných programů“ můžeme zbavit.
Ve správně pojmenovaném problému
se nachází jeho řešení a o tom je moje
nová kniha. 

Nevyřešený problém je břemeno a je
škoda, že mnoho lidí se má rádo, mi−
lují se, ale nerozumí si, nejsou schop−
ni se pochopit. To v důsledku vede
k neschopnosti komunikovat, žárli−
vosti, nenávisti, rozpadu vztahů.
Pokud v této atmosféře žijí naše děti,
je to katastrofa pro budoucnost 
nejenom rodin, ale i lidstva.

Budu se těšit, že díky popsaným infor−
macím, poznáním určitých zákonitostí,
které vztahy ovlivňují ať chceme či ne,
pochopíme lépe sebe, a tím i druhé. 
Na vyřešení problému se zdravím,
prací, si stačíme sami. Ale na řešení
problému ve vztazích musí být dva, lé−
pe tři. Ten třetí je nestranný pozorova−
tel. Tím by měl být v ideálním případě
dobrý psycholog. Třeba se k němu
nebudete muset objednávat po pře−
čtení mé knihy. A na to se budu těšit.
Všem přeji hodně štěstí, radosti 
a pohody. Stanley Bradley

PÍSEMNÉ OBJEDNÁNÍ KNIHY:
Londa s.r.o.

„Kniha“
Ortenovo náměstí 15a

170 00 – Praha 7

INTERNETOVÁ OBJEDNÁVKA:
koular.impuls.cz

Cena knihy (balné + 
poštovné+ DPH) 318 Kč

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a kde žít
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Bavorké městečko Bad
Füssing je jedničkou
mezi evropskými lázně−
mi. Přímo ve středu
města jsou dva lázeň−
ské domy, a to Therme
I a Europa Therme. Kou −
sek za městem, vlastně
je to jeho součást, je je−
den z největších lázeň−
ských komplexů v Evro −
pě Johan nesbad. 
S panem Petrem Krie −
gem, marketingovým ře−
ditelem lázní Johannes −
bad, jsme si povídali
o zajímavostech a novin−
kách, které nabízejí svým
návštěvníkům.
l Pane řediteli, čím
je Johannesbad výji −
mečný?
Vlastním léčivým prame−
nem, který se vyznačuje
mimořádnou léčivou si−
lou. Termální voda má vy−
soký obsah síry 2,5 – 3 mg/litr,
dále obsahuje sodík, hydrouhli −
čitan a chlorid. Teplota vody v ba−
zénech se pohybuje v roz−
mezí 27 až 39 °C. Je
zde 13 různých ba−
zénů a celková
vod ní plocha je
4500 metrů čtve−
rečných.
l Jaké blaho−
dárné účinky
má termální vo−
da?
Nadprůměrnost
lázní Johannes bad
spočívá v ideální kom−
binaci tří vlastností, z nichž
každá sama o sobě představuje
balneologickou raritu. Je to vyso−

ká teplota pramene a zvýšený
obsah minerálních látek, více než
1g/litr, což vysoce přesa hu je

běžné mini −
mál ní hodno−
ty v minerál−
ních prame−

nech. Tím se
Johan nes bad

řadí vysoko nad
průměr mezi evrop−

skými lázněmi. Příjem
síry a dalších sul fidů blahodárně
působí při onemocnění kloubní−

ho aparátu a páteře, srd−
ce a cévního systému,
zlepšuje metabolismus,
zmírňuje revmatické potí−
že, pročišťuje organis−
mus a podobně.
l Vraťme se trošku do
historie. Kde se vzal
termální pramen?
Jako zázrakem. Původ ně
se zde dělal vrt, který měl
odhalit ložisko ropy. Mís −
to ropy začala z hloubky
jednoho kilometru vyvě−
rat termální voda o teplo−
tě 56 °C. Podle součas−
ných průzkumů by měl
pramen termální vody
bohatě stačit na dalších
10 000 let.
l Jak často se mění
termální voda v bazé−
nech?
Denně. Do bazénů kaž−
dý den proudí 800 000

litrů léčivé termální vody. Hosté
se koupají v bazénech se sirnou
termální vodou z vlastního pra−
mene Johannes quelle, který je
státem uznaným léčivým pra−
menem. 
l Jaké novinky jste pro náv−
štěvníky připravili?
Nová je zde solná laguna s léči−
vou vodou místo vulkanického
bazénu. Přidáváme do ní 6 tun
soli, takže voda je slaná jako ve
Středozemním moři. Velmi vyhle−
dávaným je termální masážní ba−
zén s vlnobitím, dále přes 100
metrů dlouhý kanál s proudící
vodou a tak dále. Na své si přij−
dou i milovníci saun. Máme jich
celkem 5 a také ledovou jeskyni
Iglú. Hostům nabízíme pestrou
paletu lázeňských zážitků. Jsme
rádi, že k nám také přijíždějí čeští
hosté s dětmi. Každým rokem
jich stále přibývá a to nás těší. 

(me)

Pozvání do sirných termálních lázní do Johannesbadu

Venkovní bazény s četnými masážními tryskami v Johannesbadu. 

„V Johannesbadu jste všichni srdečně vítáni,“ vzkazuje
všem čtenářům Petr Krieg, marketikgový ředitel lázní
Johannesbad a koordinátorka Česko – bavorské spolu−
práce Simona Finková. Setkání se uskutečnilo v Infor −
mačním centrum Plzeňského kraje a Bavorska v Plzni. 

Ponořte se do termálního světa zdraví

Ještě před koncem současné vlády
uzavřel ministr kultury Daniel Her −
man s podporou premiéra Bohusla −
va Sobotky skutečný “kauf”. Když
se to shrne kolem a kolem – my
Češi jsme si koupili vepřín. Vládní
kabinet totiž za vepřín v Letech
u Písku zaplatí 450 milionů korun.
Tyto peníze získá agrární firma, která
velkovýkrmnu vepřů vlastní. 

Na místě, kde je vepřín, má vyrůst
důstojný památník obětem internač−
ního  tábora, který zde za II. světové
války stál. 

„Jenomže ten tábor byl sotva
na jedné třetině dnešního prase −

čáku a romští pozůstali mají o půl
kilometru dál důstojný památník,
do kterého předchozí  vlády inve−
stovaly 25 milionů korun. Ministr
Herman, Jiho čech, zkrátka koupil

daňovým poplatníkům vepřín,”
zhodnotil situaci jeden z obyvatel
Letů, který podobně, jako značná
část lidí s transakcí nesouhlasí.
Také prezident Miloš Zeman před
časem označil tento krok za 
“zby tečné  vyhazování peněz”, kte−
ré by se daly využít smysuplněji.
„Jsme rádi, že jsme  splnili svůj
slib a po letech jednání se poda  ři−
lo tento dluh minulé doby  odči−
nit…,” prohlásil odcházející ministr
Herman. 

Vepřín by měl být nyní do příštího
roku v útlumu a nejspíš na jaře pří−
štého  roku by měla začít jeho
demolice. (pru)

Koupili jsme si vepřín



12 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz Rozhled – Jižní Čechy 11/2017

Stanislav Brázda patří mezi nej−
vyhledávanější české věštce.
Pra cuje s kyvadlem, virgulí, křiš−
ťálovou koulí a vykládá z karet.
Na příklad úspěšně vyvěštil vítěz−
ství Donalda Trumpa v americ−
kých prezidentských volbách.
Jak dopadla jeho věštba českých
voleb do parlamentu?

Lidé chtěli změnu
Moje věštby se naplnily. Mnoho lidí
se mě před volbami ptalo, jak to do−
padne. Když jsem jim odpovídal, že
s velkým náskokem kolem 30% vy−
hraje hnutí ANO a tradiční politické
strany, a zejména ČSSD a KDU−ČSL
výrazně ztratí a budou mít kolem
7 % i méně, kroutili nevěřícně hlavou.
Také jsem předvídal úspěch Pirátů.
Nyní se na mě moji klienti zase ob−
racejí s otázkou, proč tradiční poli−
tické strany tolik ztratily. Odpověď
není složitá. Přes 20 let lidé čekají,
že skončí raný kapitalismus a začne
ten faktický zdravý kapitalismus.
Ale to se nestalo. Z politických
stran se staly „po litruci“ a voliči na
jejich plané sliby, které slyšeli každé
volby, už nedali. Také jednoznačně
odmítli aroganci moci, kterou napří−
klad viděli u ČSSD, která nerespek−

tovala zákon a nezaplatila advoká−
tovi Altnerovi, který jim vysoudil
Lidový dům. Zkrátka voliči chtěli 
radikální změnu. 

Starší lidé už 
nechtějí čekat

Spousta lidí se mě dota−
zovala, proč tolik dříve
narozených lidí voli−
lo právě hnutí ANO.
Ve skleněné kou li
vidím, že starší li−
dé už nemají čas
ani nechtějí čekat
zase na nějaké
slibované změny
od těch tradičních
politických stran.
Když se podívají zpět
na léta od sametové revo−
luce, tak jim politici jen sli −
bovali, ale skutek utek. Politická
hra Slibem nezarmoutíš skončila.
Protože starší voliči nechtěli čekat,
tak vsadili na jednu kartu, na člově−
ka, který u nich vzbuzoval důvěru.

Závist na  každém kroku
Závist v Česku je obrovská. Už ně−
kolikrát jsem uváděl, že mi kyvadlo

ukazuje, že téměř
80 % našich lidí ně−
komu něco závidí.
Moji věštbu potvrdil
i průzkum České
televize. Z něho vy−
plynulo, že závidí 

75 % lidí. To je neštěstí. Právě na
tuto kartu nenávisti a závisti vsadili
tradiční poli tické strany, což jim
nevy šlo. To není přece žádný voleb−
ní program pro lidi. V křišťálové
kouli vidím, že lidé chtějí dobře
fungu jící stát a mít konečně poli −

tiky, kterým mo hou 
věřit. Česko má

v osu du, aby ho
někdo vysvo−

bodil z letar−
gie, aby −
chom se
p o s u n u l i
dál a zve−
dal se „in−
dex štěstí“. 

Hnutí ANO
bylo zaregis−

trováno v roce
2012 a to byl po−

dle čínské astrologie
ROK DRAKA, což je nejsilnější čín−
ské znamení. Proto hnutí ANO má
takovou sílu – sílu draka, který umí
létat, ale nohama je na zemi.

Radost ze života
Čínskou astrologií se zabývám přes
20 let a s jistotou mohu říci, že fun−
guje. Tvrdím, že se dá vše spočítat,

všechno najdeme v datech a čís−
lech. Jenom to neumíme dávat do−
hromady. Právě v mé nové knize
„S kým a kde žít“ si každý na zákla−
dě mých informací, zkušeností a ta−
bulek, které vycházejí z taoistické
astrologie, dá všechny souvislosti
dohromady. Jsou aspekty, které
nejsou viditelné, ale v knize jsem je
popsal. Týkají se lidí, států, výrobků
a všechny musejí spolu ladit.
Čtenáři si najdou a pojmenují příči−
nu svých problémů. Například zjistí,
že problémy ve vztazích jim ubírají
tři čtvrtiny životní energie, a pak už
ji nemají na další věci. To je také je−
den z důvodů, proč se lidi nemají
tak dobře, jak chtěli a chybí jim ra−
dost ze života. Nemají totiž energii,
aby mohli dál tvořit, jít ve správný
čas na správné místo.
Pokud někdo dá na moje doporuče−
ní a zkušenosti, které jsou v knize
„S kým a kde žít“ a bude se jimi 
řídit, může mít radostný život. Zbaví
se problémů, které jako břemeno
táhne s sebou. Věřím, že si pro−
dlouží život o 10 až 20 let. Bude se
mu žít lépe a radostněji. Zvedne si
„index štěstí“. Je lepší začít pozdě,
než nikdy.                        

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Věštba známého českého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy:

Politická hra „Slibem
nezarmoutíš“ skončila

��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ���Fejeto ��� Fejeton

Zákon o střetu zájmů – novela.
Veřejnost sleduje příjmy politiků –
ministrů, poradců i primátorů. A jé−
je. Veřejnost registruje příjmy poli−
tiků – starostů, místostarostů, rad−
ních i zastupitelů.  

Jen ať nám pěkně sepíší, co
všechno vlastní, čím jezdí, kde par−
kují, opravují chatu, sekají zahrádku.
Jak vysoké mají platy, úspory i dlu−
hy. A pokaždé všem oznámí, co si
do svých domácností kdy pořídili
a kde na to vzali. Ať se přiznají!

Karel Havlíček Borovský
Nechoď, Vašku, s pány na led
mnohý příklad známe,
že pán sklouzne
a sedlák si za něj nohy zláme.

My, lid obecný, pak můžeme je−
jich majetek libovolně prověřovat,
zpochybňovat a žalovat. Jako spo −
lu občané jsme všemocní, mimo−
řádně důvěryhodní, neskonale pře−
jící, zdrženliví v soudech i závisti.
Náš národ nelynčuje, nepomlouvá
a nekrade.

Malý, dnes už beztak téměř bez−
mocný, veřejný činitel je na pranýři
a lid obecný má chléb a hry.

Jestli maloměstský radní dosud
v poklidu vlastnil sbírku obrazů,
starožitností, rodinný šperk, hu−
dební nástroj nebo cihličku zlata,
nezbývá mu než se toho všeho
rychle a potajmu zbavit, než ho 
toho zbaví někdo jiný. A jak že k to−

mu přišel? Pokoutně, a proto je
lump. Takový vesnický zastupitel,
kde by na to vzal? Ono to sice zase
není nic výjimečného, tak jako on
si tu žije každý druhý, ale ON je ně−
co jiného. ON se nám musí zodpo−
vídat, a proto musí být zbídačenější
a chudší než my. Že necestuje?
Nechodí po hospodách ani her−
nách a nemá marnotratnou man−
želku? Že myslí na zadní kolečka,
pracuje a šetří? Láry fáry. On pro−
stě má! Což je poklesek zřejmý
a nezpochybnitelný. Co není polito−
váníhodné, se u nás neodpouští.

Ty tam jsou doby s dobrými
mravy, kdy se o penězích nemluvi−
lo. S kamarádkou jsme za ta léta

semlely kde co, ale nikdy jsme se
jedna druhé neptaly po výplatní
pásce. Stejně jako se nečetly cizí
dopisy, nenahlíželo do nepatřič−
ných vkladních knížek, neposlou−
chalo za cizími dveřmi. Soukromý
majetek býval věcí osobní, leckdy
až intimní.

Současné doslova a do písmene
„vysvlékání“ představitelů obcí je
skandální. Skandální tím, že ti na−
hoře, tak zneužívají ty dole. Malé,
dělné starosty, tajemníky a zastupi−
tele zavěsili na udičku a předhodili
stále více nazlobenému až krvelač−
nému lidu obecnému. Zaseli sémě
podezření, sváru a zášti.

Sylva Heidlerová

Svlékání do naha
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Více než pět milionů eur, tedy asi
130 milionů korun, získá Jihočeský
kraj, dostane je z projektu LIFE na
ochranu životního prostředí od
Evropské unie. Peníze v následují−
cích letech investuje především do
ochrany ohrožených druhů živoči−
chů nebo rostlin. 

Projekt, který dnes slavnostně za−
čal, se týká především místních,
evrop sky významných lokalit, vyhlá−
šených v soustavě Natura 2000. 

Celkový rozpočet projektu přesahu−
je sedm milionů eur. Kromě jiho −
českého regionu zahrnuje i část jižní−
ho Slovenska. Finančně se na něm
podílí ministerstvo životního prostředí. 

„Kromě ochrany ohrožených dru−
hů peníze můžeme využít třeba i na

nákup techniky. Dále tím podpoříme
zaměstnanost, protože díky projektu
dostane práci až 25 lidí,“ uvedl 
náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Získané finance kraj směřuje do
pětadvaceti lokalit. Patří mezi ně
napří klad Borkovická blata u Tře −
boně na Jindřichohradecku, rezer −
vace Vrbenské rybníky u Českých
Budě jovic nebo řeky Lužnice a Ne −
žárka. Projekt potrvá sedm let a kraj
bude peníze získávat v tomto období
postupně.

Významně se na něm podle
Hrocha bude podílet i Krajské školní
hospodářství České Budějovice.
„V celém projektu ponese ze všech
složek tu nejvýznamnější roli,“ uvedl
Hroch. (pru)

Miliony eur na ochranu

Říká se, že nejméně sexy a přijatel−
ným vysoce postaveným politikem
je Jihočech Miroslav Kalousek.
Šéf TOP 09 je pro
mnohé jak politic−
ky, tak i lidsky ne−
přijatelným. Ro −
dák z Bechyně na
Táborsku už kvůli
neúspěchu ve
volbách uvedl, že
se vzdá postu šé−
fa strany. Nahradí
v čele této partaje
“nesexy” politika
naopak velmi se−
xy politik? 

Šanci by měl
vícehejtman a mís to   starosta
Písku Josef Knot. Mladý,
charismatický, sympatický
muž, který se na rozdíl od
Kalouska usmívá, snaží se
s lidmi komunikovat a na
nikoho se nepovyšuje. 

„Já nemám nějaké zvlášť
vysoké ambice, ale pokud
by to straně pomohlo, udě−
lám vše proto, aby výsledek
v příštích volbách byl dale−
ko lepší,” svěřil  se Rozhledu
Josef Knot.

I on si myslí, že lidé ocení spíš než
“chytrá moudra” a narážky do  poli−
tických protivníků, dialog, vstřícnou
tvář, a hlavně dámy ocení charisma−
tického fešáka, který se stále usmívá
a je za ním i vidět kus práce.

„Těší mě, pokud si lidé myslí, že
jsem třeba charismatický, zajíma−

vý. To  každého chlapa potěší. Ale
nedělám politiku proto, že se chci
líbit, ale  proto, že to tak cítím a ta−

ké cítím povinnost
po dílet se na tom,
aby nejenom město
a kraj, ale i stát se
posunul kamsi do−
předu,” podotkl
Josef Knot.

V příštím roce nás
čekají komunální vol−
by a místostarosta
Písku a vícehejtman
má šanci opět zabo−
dovat. Už proto, že je
i v minulých volbách

volila i řada
žen, které by
třeba ani stra−
nu, kterou za−
stupuje, nevoli−
la. Po dob ně to
má i bývalý 
jihočeský hejt−
man a šéf jiho−
české ČSSD
Jiří Zimola. 

Také on má
šanci stát se
šéfem sociální

demokracie. Na předčasném sjezdu
budou mít nejspíš všichni členové
strany – nejenom delegáti, volit no−
vého  předsedu a i charismatický
Zimola má možnost stát v čele, byť
levicové  strany. Znamená to, že by
se dva sympaťáci z jihu Čech dostali
až na politickou špici? Uvidíme, ne−
cháme se překvapit…! (pru)

Vystřídá sexy Jihočech
– “nesexy” Jihočecha? 

Jiří Zimola

Josef Knott 



ZAVEDENÁ strojírenská
společnost v Klatovech
hledá zkušeného ná−
strojaře, jedna směna,
pružná pracovní doba,
závodní stravování. Ná −
stup možný ihned. Uve −
řejnění v regionu Kla −
tovy, tel.: 736670876.
RR 70747

CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě− posiluje svůj tým
a přijme nové zaměst −
nance na pozice servír−
ka a  pracovnice za pult/
baristka (příprava kávy,
zdobení pohárů, atd.).
Zaučíme, ubytování po−
skytneme zdarma. Vý −
borné platové ohodno−
cení, turnusy, práce na
smlouvu nebo brigádně,
vhodné i pro absolventy
všech učebních oborů
a škol. Informace na
725835555. RR 70776

CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě – posiluje svůj
tým a přijme brigádnice
na víkendy, sezóny
i celoročně.  Zaučíme,
ubytování poskytneme
zdarma. Dobré ohodno−
cení,  turnusy dle doho−
dy,  vhodné i pro absol−
venty všech uč. oborů
a škol. Možnost při vzá−
jemné dohodě po ukon −
če ní školy práce na HPP,
Informace na 725835
555. RR 70777

PŘIJMEME prodavačku
do obchodu v Žel. Rudě
s dárkovým sortimen−
tem. Nabízíme slušný
plat, ubytování zdarma
a příjemnou práci.
Mobil: 602486490. RR
70778

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch,  Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Tel.: 731064361. PM
170197

ODKOUPÍM tento i jiný
typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Korektní a rych−
lé jednání! Pište, vo −
lejte.: 723779388 @.:
koupimkreslo@email.cz
DĚKUJI! :) 

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

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí (až
10.tis/ks) za staré po−
hlednice a určené foto−
grafie  do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu i přijet za
vámi.  Mohu nabídnout
i výměnu pohlednic
z celé ČR.  Mobil:
602486490. RR 70775

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960.  Vy −
koupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sbě −
ratel. Nabízím solidní 
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.
cz. PM 170005

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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní  hodinky, baro−
metr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláč−
ky, plechová a bakelito−
vá autíčka, litinové for−
my na bábovku, lívaneč−
ník apod. Tel.: 603872
698. PM 170014 

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláš −
tění – jemně vlnitý hli −
níkový plech. Vnitřní  roz−
vod 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 prodám maringotku,
obloženou palubkami,
zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
170026 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn.
500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 170028 

PRODÁM exklusivní sta−
vební parcelu 2.300 m2
na exponovaném místě
s krásným panorama
výhledem na Šumavu.
Na pozemek je vypraco−
ván projekt bungalow
s vydaným  stavebním
povolením. Elektřina,
voda, plyn, odpad vyře−
šen. Cena 1.500 Kč za
1m2. Pozemek v blíz−
kosti lesa se nachází
6 km od Klatov. Tel.:
602614480. RR 70762

PRŮMYSLOVÉ šicí stro−
je ploché 2 kusy, sloup−
kové 3 kusy, ramenovky
Minerva střední 4210
3 kusy a 2 kusy těžké ra−
menovky ADLER 205−
04. Dále prodáme ře−
začku na papír zn.
ADAST, typ MAXIM MM
80−3 a nepoužitý svislý
štípací stroj zn. GEBA,
dovoz z Rakouska, ští−
pací síla 13 tun a větší
množství ploché letecké
gumy. Ceny dohodou,
tel.: 603298166. RR
70745

PRODÁME společnost
v Klatovech, stabilní vý−
roba, obor klasické a
CNC obrábění, možnost
rozšíření výroby, popř.
změna výrobní struktury
možná, nabízíme i dlou −
hodobý pronájem, tel.:
736670876. RR 70746

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu k rekon−
strukci do 300 tis. Kč,
tel.: 606436736. RR
70742

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu
vhodnou k úpravám, do
600 tisíc Kč, tel.:
722111740. RR 70743

KOUPÍM bytový dům ne−
bo dům s více byty,
případ ně s nebytovým
prostorem, tel.: 704540
401. RR 70744

V KLATOVECH pronajmu
mezonetový byt 2+1 I.
kategorie v RD. Nájem −
né 8.000 Kč + energie
a služby. Parkovné a wifi
zdarma. Kauce 18.000
Kč. Tel.: 602614480. 
RR 70768

KOUPÍM Simsona 3000
Kč. T. 736741967. PM
170195

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro no−
vé Avie, motor s šesti −
stupňovou  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,  pětistup−
ňovou převodovkou, pěk−
né pneu včetně disků,
světla atd  Dále prodám
valníkovou sklápěcí korbu
LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 170029 

PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěk−
né pneu, dobrý stav.
Cena 85000 Kč. Okres
Klatovy. PM 170183 

KOUPÍM MERCEDEZ
190, r. v. 87−91, případně
náhradní díly. Tel:
736139113. PM 170206
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Dne 5. listopadu 2017
by se dožil 100. na−
rozenin 

MUDr. Otto 
Kaskoun,

dlouholetý obvodní lé−
kař ve Strážově na Šu −
mavě. Jsou to již tři roky
co nás navždy opustil.

S úctou a láskou vzpomínají dcera 
a syn s rodinami.
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NA REKONSTRUKCI ro−
dinného domku hledám
zedníka, obkladače, malí−
ře. Požaduji spolehlivost.
Tel.: 730630880. PM
170202

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 170033

SHÁNÍM odborníka, kte−
rý by dokázal z poškoze−
ných kotoučků z roku
1968, v barevném pro−
vedení, stáhnout foto−
grafie, jen ty odpovídají−
cí a zdařilejší, na nějaké
současné médium, se
kterým se dnes nechá
dále pracovat… Mob.:
739839384, součástí
je nabídka finančního
vyrovnání.

VDÁME vás do Bavorska
– tel.: 720409101.

MUŽ STŘEDNÍCH let, fi−
nančně zajištěný, hledá
dívku nebo ženu k občas−
ným schůzkám. Zdraví
a diskrétnost podmínkou.
SMS na tel.: 774915656.
PM 170198

MUŽ 50 LET žijící v Plzni,
štíhlé postavy, bez závaz−
ků, ml. vzhledu, hledá
nezadanou ženu s  vyře−
šenou minulostí, která
má zájem o trvalý vztah.
Tel.: 737903420. PM
170196

PŘIJMI pozvání na od −
re agování od starostí
všedních dnů. Jsem na
vlastní originál fotečce.
Nabízím masáž, úžasný
hluboký orálek, klasiku
i jiné příjemnosti. Stačí
mi zavolat a domluvit
se. (SMS prosím nepiš).
Ahojky u mě v postýlce.
Tel.: 728883302. KŘI
PM 170186

Další číslo
Jihočeského rozhledu

vyjde  4. 12. 2017

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 

KAVÁRNA – CUKRÁRNA

VARESÍNA
v Klatovech
za KD Družba 

opět v provozu. 
Tel.: 602614480. RR 70763



Chata 2+1/T (450 m2), Hnačov, okr. Klatovy
Prodej podezděné dřev. chaty 15 km od Klatov po
kompletní rekonstrukci na velmi klidném místě v blíz−
kosti lesů a rybníka Hnačova. 1.NP: obývací pokoj, ku−
chyně, předsíň, koupelna, chemické WC. 2.NP: ložni−
ce. IS: voda – vlastní 18ti metrový vrt, el. 230/400V,
septik, topení: krbová kamna. K chatě přiléhá přístavba
se splachovacím WC a dřevníkem. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 301

899 000 Kč

1 999 000 Kč
RD 3+1 (328 m2), Plánice, okr. Klatovy
RD s verandou o podlah. ploše 100 m2. Na dům navazuje
prostorná stodola IS: obecní vodovod, septik, plynofika−
ce, el. 230/400 V, topení: plyn. etážové. Dům je částečně
podsklepen. V r. 2005 proběhla rekonstrukce rozvodů el.,
topení, plast. okna a oprava krovu s přeložením střešní
krytiny. V 2. NP je půda k výstavbě podkroví. Do domu
přivedeno připojení na internet. V obci školka, pošta, 
obchod, restaurace. Dostupnost do obce ČSAD.
Doporučujeme. � 374 319 301 

1 499 000 Kč 
RD 2x3+kk (744 m2), Čečovice
Prodej domu s č. ev. skládající se z dvou budov 
(358 m2), stodoly a venkovního posezení. První dům
má koupelnu se sprch. koutem a jedno nadzem. po−
dlaží. Navazuje na něj prostorná technická místnost.
V domě je ÚT na tuhá paliva. Druhý dům má koupelnu
s vanou, topení: lokální tuhá paliva. IS: voda: vlastní
studna, septik, el. 220/380 V, vytápění: ústřední tuhá
paliva. Dům prošel rekonstrukcí. � 734 319 302

2 299 000 Kč

199 000 Kč 
1+kk (21 m2), ul. Sirkařská, Sušice, okr. Kl.
Prodej bytu v OV s lodžií v mezipatře nacházející se v 7.
patře panel. domu. Byt i dům jsou po kompletní rekon−
strukci z r. 2016 – fasáda, nová střecha, výtah a interié−
ry domu. SVJ je bez úvěru, veškeré re konstrukce byly
placeny z naspořených peněz. Fond oprav 533,− Kč.
V okolí veškerá občanská vybavenost. K bytu náleží
sklepní koje. V suterénu dvě sušárny, mandlovna a ko−
čárkovna. Vřele doporučujeme! � 374 319 301 

1 099 000 Kč

RD 5+1/G (846 m2), Čečovice
RD v dobrém, udržovaném stavu o zastav. ploše 
280 m2. Nemovitost o jednom nadzem. podlaží je
částečně podsklepena. Na pozemku se dále nachází
garáž a dílna. IS: voda: vlastní studna, septik, el.
220/380V, vytápění: ústřední tuhá paliva. Plastová
okna. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. 
Doporučujeme! � 734 319 302

1 470 000 Kč

Pozemek (3 704 m2), Hamry, okr. Klatovy
Nabízíme svažitý pozemek vedle zástavby rodinných
domů, čímž získává nespornou hodnotu. IS: elektřina
u sousedního pozemku. Obec Hamry má územní plán
a v nynější době je požádáno o změnu uzemní plánu za
účelem povolení výstavby rod. domu. Veškerá násle−
dující jednání budou v kompetenci nového majitele,
který má ambice a finanční prostředky k investování
do zajímavé nabídky. � 734 319 301 

699 000 Kč

GG G
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RD 5+2 (233 m2), Milavče
Prodej rodinného domu o zastavěné ploše 150 m2

v okr. Domažlice. Nemovitost o dvou nadzemních po−
dlažích je částečně podsklepena. IS: voda: obecní vo−
dovod, obecní kanalizace, el. 220/380 V, plynofikace
v komunikaci u objektu, vytápění: ústřední tuhá paliva.
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov 900 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily 1 500 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko 1 300 000 Kč
Rodinný dům Přeštice 2 200 000 Kč
Rodinný dům Horšovský Týn 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Klatovy 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  1 000 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Domažlice 900 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Sušice 800 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Kdyně 900 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, Nýrsko 1 300 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, Horšovský Týn 1 300 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro, OV, Klatovy 1 900 000 Kč
Byt 3+1 Domažlice i okolí 2 300 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav Železná Ruda 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií Staňkov 1 800 000 Kč
Byt 4+1 panel, dobrý stav, Klatovy 2 200 000 Kč
Byt  3+1, 4+1 cihla, Domažlice 2 300 000 Kč

Chata 1+1 (882 m2), Týřovice, 
okr. Klatovy
Prodej chaty u obce Pačejov s kamennými základy
v udržovaném stavu. V chatě nová el. z r. 2012, tope−
ní na lokální tuhá paliva. Na pozemku suché WC.
Chata je na moc krásném místě na okraji lesa.
Přístup k chatě je po obecní cestě. Velmi zajímavá
nabídka k relaxaci. 
Doporučujeme. � 734 319 301


