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Smrt byla mým řemeslem

Zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!

Při úklidu najdeme občas různé
předměty včetně starých šperků,
zubních korunek, příborů a jiných

kovových předmětů. I když si
nejste jisti, že jde o drahý kov,
přijďte a my Vám provedeme
bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné po−
klady, které můžete rychle smě−
nit na peníze. Návštěva u od−
borníka se v tomto případě roz−
hodně vyplatí.
Paní Sedláková objevila při
úklidu zlaté šperky, které zdědila
po prarodičích a bylo mezi nimi ta−
ké zubní zlato. „Tenkrát se mi oškli−
vilo a zlaté šperky mi připadaly
staromódní, proto jsem na ně rych−
le zapomněla“ a navazuje. „V po−
slední době jsem ale často slyšela
o tržních cenách zlata, proto jsem
se nyní rozhodla jednat. Hodnota
mého zlatého pokladu byla téměř
20 000,− Kč,“ říká s radostí paní
Sedláková.
Pro toho, kdo je dosud váhavý,
zda se prodej starého zlata nebo
stříbra vyplatí, nastává správný
okamžik. „Zubní zlato bývá podce−
ňované a lidé ho často nechávají
u zubaře nebo jej doma odloží stra−
nou, protože je nevzhledné a nevědí
co s ním. Zákazníci jsou pak vždy

mile překvapeni, když peníze za zub−
ní zlato drží v rukou,“ potvrzuje ve−
doucí budějovické pobočky Zlaté
Investiční Banky. „Stej−
né je to i se starými
stříbrnými příbory, kte−
ré často leží bez po−
všimnutí ve sklepě ne−
bo v komoře. Z důvodu
vysoké hmotnosti mo−
hou lidé i zde získat ne−
malý finanční obnos,“
vysvětluje. Pro toho,
kdo neví, jak naložit se
starým zlatem nebo

stříbrem, doporučujeme navštívit
jednu z poboček Zlaté Investiční
Banky, kde Vám odborný personál
poradí a zároveň i nabídne nejvyšší
možnou výkupní cenu, kterou určuje
světová burza v Londýně.
Naší pobočku naleznete na adrese:

České Budějovice
Lannova třída 55/31
– naproti OD Prior

Otvírací doba:
Po – Pá: 08:30 – 12:00

13:00 – 17:00
V sobotu má pobočka otevřeno pouze
na objednání:

Tel.: +420 374 449 072

www.zlatainvesticni.cz

Advent letos v novém
Advent v Českých Budějovicích bu−
de letos v nové podobě. Brány do
vánočního tržiště na náměstí Pře−
mysla Otakara II. se otevřely kon−
cem listopadu. Program zajišťuje
nová agentura.
Hlavní a velice nákladnou změnou
je osmiúhelníkové kluziště o ploše
600 m2, které je umístěno kolem
Samsonovy kašny. O víkendu bude
přístupno veřejnosti od 10 do 22 h,
ve všední dny od 14 do 22 h.
„Dopoledne tam budou školy
a školky,“ uvedl šéf agentury Rudolf
Střítecký. Bruslařům je k dispozici
provozní řád, půjčovna bruslí a mož−
nost z altánu se zvoničkou sledovat
dění na jevišti zblízka a občerstvovat
se i s bruslemi na nohou.
Náměstí se proměnilo v korzo ko−
lem kašny s vánoční atmosférou.
„Chceme, aby návštěvníky vtáhlo
prostředí do adventního městečka

a udrželo je tam. Náměstí bude tvořit
pouze kulisu,“ vysvětluje jednatel.
Letos si můžete nově na náměstí
zakoupit upomínkové předměty s lo−
gem adventu. „Hrnky, svíčky, ozdo−
by, františky. Do hrníčku, který lze
zakoupit i ve stánku s punčem, si
budete moci nechat nalít také ná−
poj,” uvedli zástupci pořádající
agentury. Ostatní stánky jsou zamě−
řené na širokou škálu zboží. Jeden
z nich bude sloužit k prezentaci čin−
nosti škol, jiné budou patřit nezisko−
vým organizacím.
Během adventu se uskuteční
v rámci akcí i doprovodný program.
Zazpívá třeba Petra Černocká, Petr
Kolář či Pavel Calta. A nechybí ani
kulinářské dny ani divadla. Staší se
tedy jen přesvědčit, zda se nový pro−
jekt v Budějovicích spojený s adven−
tem změnil od těch předchozích.
(pru)

Dagmar Havlová
na jižní Čechy vzpomíná ráda

Kapři podraží
Kapři z jižních Čech budou na před−
vánočním trhu o něco dražší než lo−
ni. Podle rybářů ale nepůjde o zá−
sadní navýšení cen a napříč městy
se budou ceny lišit jen výjimečně.
Kapři se na sádkách budou prodávat
v rozmezí od 70 do 89 korun. Ceny
oproti loňsku vzrostly o tři až pět ko−
run na kilogramu. Za drobným zdra−
žením je podle rybářů. sucho, vyso−
ké teploty a nutnost více krmit.
Například třebonští rybáři počítají
s letošním výnosem podzimních vý−
lovů okolo 2400 tun.

Kulturní památka
Jedno z nejznámějších jihočeských
poutních míst – Klokoty u Tábora se
dočká povýšení. Kromě toho, že by
se do roka měl kostel stát bazilikou,
tak se areál dostane na zásadní se−
znam památek.Poutní areál Klokoty
bude národní kulturní památkou.
Návrh již schválila vědecká rada mi−
nisterstva kultury. Doposud má ten−
to statut v Táboře jen areál bývalého
hradu Kotnov, Stará radnice a část
původního městského opevnění.
Díky statutu Národní kulturní památ−
ky může areál získávat i více peněz
na rekonstrukce a údržbu.

Kolaps u škol
Velký problém je v posledních letech
vidět v okolí některých základních
škol na jihu Čech. Každé všední ráno
tu nastává doslova dopravní kolaps,
za který mohou rodiče, kteří své děti
vozí autem na vyučování. Nejde jen
o děti, které dojíždějí několik kilo−
metrů daleko, ale jde i o rodiče, kteří
vozí školáky takzvaně o pár bloků.
U škol není kde zastavit a nastávají
i nebezpečné dopravní situace, na
což se nyní zaměřují hlavně strážníci.
Některá města chtějí dokonce auta
u škol v době před vyučováním regu−
lovat, či alespoň ulice zjednosměrnit.

Chystají silnici
Zatímco na jihočeské straně se rych−
lostí silnice od Českých Budějovic
směrem na rakouské hranice ještě
připravovat nezačala, naši sousedé
nečekají, a už roky pokračují od Lince
směrem k nám. Teď chystají další
úsek zásadní komunikace, která od−
vede tisíce aut z obcí. Další část úse−
ku silnice S 10 vznikne mezi Freistad−
tem a Rohrbachem, bude v délce 7,2
kilometru a má ulevit třem obcím, kte−
rými by projelo až 20 tisíc aut. Rych−
lostní silnice bude mít dva jízdní pruhy
a jeden odstavný v každém směru.
Začátek výstavby je plánován na rok
2021, konec o tři roky později a v pře−
počtu vyjde na pět miliard korun.
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Když se řekne Dagmar Havlová ne−
bo Dáša Veškrnová, každý ví, o ko−
ho jde. Bývalá první dáma, dnes
opět hlavně herečka, má k jižním
Čechám poměrně blízko, aniž to
mnozí tuší. Jednak díky tomu, že
zde natočila celou řadu filmů nebo
inscenací, a také proto, že odtud
pocházel její strýček, kněz, který
před pár lety zemřel.
„Jižní Čechy jsou kráný kraj a já na
něj mám jen ty nejkrásnější vzpomín−
ky. Ať už jako malá holka, kdy jsem
jezdila různě na prázdniny, tak už jako
dospělá. Natáčeli jsme tam třeba
film Tchán, v takové malé vesničce
u Českých Budějovic,” zavzpomínala
Dagmar Havlová. Měla na mysli
Chlumec u Purkarce, nedaleko
Hluboké nad Vltavou, kde natáčela
s Josefem Bláhou, Karolínou Slu−
néčkovou, Svatoplukem Skopalem,
Vlastimilem Brodským či Jihočeškou
Libuší Havelkovou a dalšími. Film se
točil i v Týně nad Vltavou a okolí.

Řadu let jezdila také na chalupu
kamaráda a kolegy Jiřího Lábuse
do Volyně, kde se občas herci
scházeli a slavili třeba narozeniny,
svátky, nebo když jeli na představe−
ní. Kromě toho se do jižních Čech
vracela i s manželem Václavem
Havlem. „Třeba, když jsme byli
s Václavem v Třeboni v lázních.
Jednou jsem také ležela v nemocni−
ci v Českých Budějovicích…,” za−
vzpomínala na doby minulé Hav−
lová. Po ničivých povodních zase
předávala finanční dar ze své na−
dace postiženým. „Je to krásný

Dagmar Havlová v seriálu Sanitka 2

kraj, krásná místa, ale nikdy jsem
neměla tolik času, abych si ho pro−
cestovala celý. Třeba se tam zase
brzo vydám,” podotkla Dagmar
Havlová, původně rodačka z Brna.
Jinak ale dlouhá léta na jihu Čech
prožil i Vladimír Veškrna, kněz
a strýc herečky.
Dagmar Havlová se kromě he−
rectví v Divadle Na Vinohradech vě−
nuje i Nadaci Václava a Dagmar
Havlových, a pak taky své rodině.
„Mám dvě vnučky, které jsme se
dlouho snažily s dcerou držet od
toho, že jsem herečka a jsem i vidět
v televizi,” usmívá se paní Dagmar
svým typickým smíchem. „Ale
moc se to nedaří,” dodala žena,
která ztvárnila stovky rolí, většinou
komediálních, jako třeba v Chobot−
ničkách z druhého patra. I ty se
částečně točily na jihu Čech. Díl
o prázdninách u dědy vznikaly
v okolí Protivína a dokonce u Tálín−
ského rybníka. Dagmar Havlová si
přeje hlavně zdraví, protože dobře
ví, že bez něj to v životě nejde,
a třeba i nějakou zajímavou hezkou
roli. Jednou z posledních větších
a seriálových byla postava doktorky
Foldynové v seriálu Sanitka 2, který
televize právě reprízovala.
(pru)

V Temelíně skončily prověrky
V jaderné elektrárně Temelín skon−
čila prověrka provozu, kterou děla−
lo Světové sdružení provozovatelů
jaderných elektráren WANO. Sedm
odborníků kontrolovalo, jak elek−
trárna naplnila doporučení, která
dostala před dvěma lety.
„Výsledky potvrdily, že
jde o kvalitně provozova−
nou elektrárnu, zlepšit by
měla vnější zpětné vazby,”
uvedl mluvčí zařízení Marek
Sviták. Odborníci prověřo−
vali například provoz, bez−
pečnost, havarijní připrave−
nost či požární ochranu.
„Ze strany elektrárny
jsme se setkali s velkou
otevřeností, která je důležitá
pro objektivní hodnocení.
Je patrné, že elektrárna
s našimi návrhy pracuje. Nenašli
jsme oblast, kde by vedení elektrár−
ny na naše doporučení dál nerea−
govalo,“ řekl šéf expertů Anatolij
Zinčenko z Moskevského centra

WANO, který v oboru pracuje 36 let.
Prostor pro zlepšení vidí odborníci
ve využití vnějších zpětných vazeb.
Podle expertů z Ruska, Sloven−
ska, Arménie a Ukrajiny elektrárna
dobře pracovala s návrhy, které jí

dali v prosinci 2015. „Tehdy jich při−
jelo třicet, byli tu tři týdny a elektrár−
nu posuzovali velmi podrobně. Dali
doporučení a čas dva roky, aby−
chom to zavedli,“ řekl mluvčí.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Odborníci nyní porovnávali součas−
ný stav elektrárny se situací v roce
2015, Temelín podle Svitáka srovná−
vali s nejlepší světovou praxí. Pro
Temelín šlo o 34. prověrku. Elektrár−
nu experti hodnotili podle nových
pravidel, které WANO při−
jalo v reakci na havárii ja−
ponské jaderné elektrárny
ve Fukušimě v roce 2011.
Temelín je největším
výrobcem elektřiny v ČR,
jeho produkce pokryje
pětinu domácí spotřeby.
První elektřinu vyrobil
Temelín v prosinci 2000.
Loni vyrobil 12,1 TWh
elektřiny, téměř o dvě
TWh méně než v roce
2015. Nižší produkci
způsobily odstávky. I tak
Temelín vyrobil ze všech českých
zdrojů nejvíc: jeho elektřina by vy−
stačila českým domácnostem na
deset měsíců, jižní Čechy by s ní vy−
držely téměř čtyři roky.
(pru)
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Teploměry za dva miliony
Jihočeští silničáři mají na zimu při−
praveno skoro 90 000 tun posy−
pového materiálu za skoro 100
milionů. Letos poprvé budou posí−
lat online data přímo ze sypačů na
Ředitelství silnic a dálnic, koupili
kvůli tomu i teploměry za dva milio−
ny. První sypač v zimní sezoně vyjel
30. října na Šumavu.
„Za podstatné považujeme to, že
společnost získala od ŘSD zakázku
na údržbu silnic I. tříd na dalších
osm let. SÚS bude na základě nové
smlouvy poprvé posílat online data
na ŘSD, které tak bude sledovat prá−
ce na silnicích,” uvedl náměstek
provozního úseku Správy a údržby
silnic Jan Vykouk.
Vychází se ze skutečně ujetých
kilometrů a dalších dat, která se
odesílají online každých deset vteřin,
a na základě toho budeme fakturo−
vat práce, které pro ŘSD děláme.
„Budou tak mít přesnější kontrolu.
Doteď se vycházelo z písemné
formy, předávacích protokolů,“ po−
dotkl Vykouk.
Nově musí být v autech bezkon−
taktní teploměry, které měří teplotu
vozovky a ovzduší, stály dva miliony
korun. V autech jsou již nyní GPS,
které sledují polohu vozidla i činnost.
„Jestli hrne, jestli sype," řekl Vykouk.
SÚS bude udržovat i nové úseky D3
Borek – Úsilné a obchvat Veselí nad
Lužnicí. Na dálnicích jsou kratší zá−
sahové časy než na silnicích I. třídy,
proto tam silničáři jedou na tři smě−
ny. Na jednu jízdu musí být minimál−
ně dva sypače. „Na vyzvání, když

zavolá policie nebo ŘSD, musíme
být na dálnici do půlhodiny, je to do−
cela šibeniční termín,“ řekl Vykouk.
Jihočeští silničáři mají na zimu
přes 34 tisíc tun soli a 55,5 tun iner−
tního posypu, tedy drceného kame−
niva a písků. SÚS, jež zaměstnává
přes 600 lidí, má 186 sypačů, které
postupně obnovuje, příští rok bude
přes 20 nových, některé nynější jsou
30 let staré. Udržují 6207,4 kilomet−
ru silnic. Nejvíc práce mají v okre−
sech Český Krumlov, Prachatice a na
horách. „Nedá se říct, že bychom se
nějak potýkali s ladovskou zimou,
kdy bychom měli pět centimetrů
a nevěděli, co s tím. Jsou ale úseky,
které se nemohou solit kvůli ochraně
vodních zdrojů, životního prostředí,
třeba šumavský park, Třeboňsko,
a lidé si někdy myslí, že jsme se na
to vykašlali,“ řekl Vykouk.
Problém vidí i v některých řidičích
kamionů, kteří mají horší pneumati−
ky, a když nemohou jet, postaví se
záměrně napříč silnicí. „Aby je někdo
odtáhnul a my tam ani nemůžeme
projet se sypačem,“ řekl Vykouk
s tím, že ve Zlešicích u Volyně na
Strakonicku mají již silničáři z těchto
důvodů vytyčenou trasu po louce, po
níž kolony objíždějí.
Jihočeští silničáři loni dobudovali
novou halu v Plané u Českých
Budějovic, rok předtím dostavěli ji−
nou v krajském městě. Příští rok po−
staví novou halu v Táboře s kapaci−
tou kolem 3000 tun, která nahradí
tu nynější, v níž jsou zkorodované
nosníky.
(pru)

Pozor na Aujeszkyho chorobu
Velké varování přišlo z jižních i zá−
padních Čech. Už druhý lovecký pes
uhynul na takzvanou “pseudovztekli−
nu”, kdy se nakazil přímo od divočá−
ka. Na pozoru by se měli mít i chova−
telé domácích zvířat. Úhyn psa na
takzvanou Aujezskyho chorobu po−
tvrdili veterináři už v druhém případě
na území ČR. Jeden pes byl z Písec−
ka, druhý z Klatovska.
Dostali se do kontaktu s nakaženým
divočákem během lovu. Po pár dnech
uhynuli, nákaza je neléčitelná. Pro člo−
věka není nebezpečná. Veterináři nyní
varují lovce, aby se snažili zabránit
svým psům v přímém kontaktu s divo−
čáky, a i zemědělce před zavlečením
choroby do domácích chovů.
„Šlo o psy myslivců, chovatelé by
se měli snažit psy držet od lesní zvě−
ře, vnitřností a dalších,” uvedl ředitel
jihočeské Státní veterinární správy
František Kouba.
Rozhled – Jižní Čechy 12/2017

„V tuzemských chovech domá−
cích prasat se nebezpečná nákaza
nevyskytuje. U divokých prasat je
však onemocnění poměrně rozšíře−
né,“ uvedl Petr Vorlíček, mluvčí SVS.
Poslední případ této nákazy u hos−
podářských zvířat v ČR se vyskytl
v malochovu prasat na Benešovsku
v březnu 2004. Prasata se tehdy na−
kazila z uloveného divočáka.
K poslednímu potvrzenému případu
úhynu psa na Aujeszkyho chorobu do−
šlo letos v lednu na Klatovsku. V loň−
ském roce byly potvrzeny dva případy.
Aktuální případy lze chápat jako po−
tvrzení, že určité riziko nákazy domá−
cích zvířat či jejího zavlečení do chovů
hospodářských zvířat tady stále je.
„Apelujeme proto na chovatele hospo−
dářských zvířat, aby dodržovali zásady
biologické bezpečnosti, především
zamezili vniknutí divokých prasat do
chovů,“ varují veterináři.
(pru)

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 !
Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích
programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

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.

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
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Zlatý erb Odešel Jaroslav Šmíd – věčný kluk,
Města a obce z jižních Čech se
mohou přihlásit do soutěže o nej−
lepší webové stránky. Kraj ve spo−
lupráci se spolkem Český zavináč
vyhlašuje krajské kolo 20. ročníku
soutěže Zlatý erb.
„Starostky a starostové se do
něho mohou hlásit od nynějška až
do 19. 1. 2018 do 14 hodin pří−
mo na stránce www.zlatyerb.cz.
Účast v soutěži je pro města
a obce zdarma,” uvedla hejtmanka
Ivana Stráská.
Hlavní ceny budou v krajském
i celostátním kole uděleny v kate−
goriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webová stránka obce
c) Smart City a nejlepší elektro−
nická služba
„V celostátním kole bude uděle−
na také cena ministryně pro místní
rozvoj za nejlepší turistickou pre−
zentaci, mimo města a obce mo−
hou soutěžit i kraje, turistické desti−
nace a turistické atraktivity,” uvedla
Stráská.
V krajských kolech se hodnotí
tzv. povinně zveřejňované infor −
mace, kvalita úřední desky podle
správního řádu, rozsah zveřejně−
ných dalších informací, názornost
ovládání webu, navigace a přehled−
nost stránky, výtvarné zpracování
a další, vše je uvedeno v Propo−
zicích soutěže.
(pru)

který miloval jižní Čechy
Herec Jaroslav Šmíd, který zemřel
v listopadu, nebyl původem Jiho−
čech ani zde nežil, přesto je milo−
val. Věčný kluk, stále usměvavý
televizní, filmový a divadelní he−
rec, jezdil dlouhé roky do Poněšic,
kde trávil dovolené s přáteli. Jezdil
na vodu, do Krumlova i na rozhraní
Písecka a Táborska. Některé do−
volené strávil i na Orlí−
ku. Jeho odchod byl pro
mnohé herce, umělce,
kolegy obrovskou ranou.
„Jarouška si budu na−
vždy pamatovat jako stále
usměvavého, nesmírně
hodného kluka, který snad
nikdy neměl špatnou nála−
du. Jeho odchod byl pro
mě šokem a velikou rá−
nou. Byl to jeden z nej−
hoděnšjích lidí, které jsem
znal,” prohlásil režisér
Zdeněk Troška, který Šmí−
da obsadil do hlavní role
v komedii Doktor od Jeze−
ra hrochů. „Hned, jak jsme dělali ka−
merové zkoušky, jsem věděl, že to
bude hrát skvěle,” podotkl Troška.
„My jsme si s Jarouškem volali
týden před jeho odchodem, respek−

tive před tím, než se dostal do ne−
mocnice. Slibovali jsme si, že se
další týden potkáme. On ještě říkal,
že je hodně unavený, že toho v di−
vadle má moc, ale že si na mne udě−
lá čas, pár měsíců jsme se neviděli,
jen jsme si psali, volali. A pak říká:
A když to nevyjde příští, tak to dáme
ten další týden, vždyť neumíráme,

ne…? Kdo by tušil, že mu zbývá pár
dní života,” zavzpomínal PR mana−
žer a moderátor René Kekely, které−
ho pojilo s hercem velké a dlouhole−
té přátelství. „Jaroušek miloval jižní

Čechy, byl z Vysočiny a říkal, že by
si tu někdy třeba pořídil chatičku
Prožil krátký, ale úžasný život. Pořád
se smál, nikdy nikoho
nepomlouval, měl obrov−
skou furu známých a ka−
marádů. Taky proto měl
tolik lidí na pohřbu,” do−
dal Kekely.
Herec Jaroslav Šmíd
podlehl nejagresivnější
formě zhoubného nádo−
ru plic s metastázemi do
kostí. Nemoc šla bohu−
žel velmi rychle. On sám
netušil, co mu přesně je,
což bylo dobře. Odešel
v kruhu své nejbližší ro−
diny. „Drželi jsme ho za
ruce, on se usmíval
a prostě usnul… bohužel navždy…
,” podotkla jeho sestra Jolana s tím,
že by ale Jaroslav nechtěl, aby se na
něj vzpomínalo smutně. Naopak, ve−
sele a s úsměvem…
(pru)

Nemocnice Písek dokáže uspokojit i náročné pacienty
Jedno z nevýznamnějších zdravot−
nických zařízení na jihu Čech, ne−
mocnice Písek, dokáže uspokojit
i náročné pacienty, kteří vyžadují
nadstandardní péči. Týká se to nejen
pobytu na plně vybavených jedno−
lůžkových pokojích hotelového typu,
ale i různých zdravotnických zákro−
ků, například modelace odstátých
ušních boltců, preventivního ma−
mografického vyšetření u mladších
žen, laparoskopické sterilizace žen,
operace očních víček a řady dalších.
„Přestože jsme veřejné zdravotnic−
ké zařízení, které nabízí bezplatnou
péči, dokážeme uspokojit i ty pacien−
ty, kteří chtějí více. Jedná se o služby
a výkony, které nejsou hrazeny z ve−
řejného zdravotního pojištění. Týká se
to například různých chirurgických
zákroků, ať už z oblasti estetické me−
dicíny, tak zejména z oboru gynekolo−
gie a porodnictví, ale i rehabilitačních
služeb, radiodiagnostických prací
a dále pobytů na nadstandardních
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pokojích,“ uvedl ředitel písecké ne−
mocnice MUDr. Jiří Holan.
Gynekologicko−porodnické oddě−
lení nabízí například tyto služby, ne−
hrazené z veřejného zdravotního po−
jištění: umělé přerušení těhotenství
do 8. či 12. týdne, laparoskopickou
sterilizaci, zavedení nitroděložního
tělíska, a dalších… Oční oddělení
zase dokáže uspokojit zájemce

o operaci horních i dolních očních
víček nebo odstranění malých lézí.
Chirurgie nabízí modelaci a přitažení
odstátých ušních boltců u dětí nad
10 let nebo dospělých a laserovou
operaci křečových žil. Na radio−
diagnostickém oddělení si zájemkyně
mohou vyžádat preventivní mamog−
rafické vyšetření nebo ultrazvukové
vyšetření prsu. Oddělení akutní reha−
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bilitace pak nabízí pomoc laserem při
rehabilitaci, tzv. tejpování nebo cviče−
ní v bazénu nad rámec úhrady zdra−
votním pojištěním.
„Samostatnou kapitolou je pobyt
na nadstandardních pokojích. Ty na−
bízí interna, chirurgie – urologie, gy−
nekologie, porodnice a ortopedie.
Pokoje jsou jednolůžkové s vlastním
sociálním zařízením, ledničkou, tele−
vizorem, rozhlasem, varnou konvicí,
telefonem, bezplatným připojením
k wifi a s možností přistýlky pro mat−
ku s dítětem. Zájemci o tyto pokoje se
mohou přihlásit už při objednání na
operaci nebo v den příjmu na ambu−
lanci. Cena za jeden den je 500 ko−
run, u rodinného pokoje na porodnici
pak 700 korun,“ řekl ředitel Holan.
Doplnil, že ceny všech zákroků,
nehrazených z veřejného zdravotní−
ho pojištění, lze najít na webu ne−
mocnice www.nemopisek.cz nebo
u zaměstnanců konkrétních oddělení
nemocnice.
(pru)
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Za nákupy
k sousedům
Pokud už vás předvánoční nákupy
nebo adventní trhy v Česku neba−
ví, pak se můžete vydat k našim
jižním sousedům. Ať už do nedale−
kého Freistadtu nebo do Lince.
Právě zde jsou adventní trhy v pl−
né proudu a zajímavé je i pozoro−
vat vánoční výzdobu. Zvlášť po
setmění svítí celé centrum města,
a dokonce i protilehlý břeh Du−
naje, kde je nová radnice.

Hledá se Maturantka roku
Velmi populární a z jižních Čech
vycházející soutěž krásy maturan−
tek vstoupila do další etapy a zís−
kala nový rozměr. Maturantka roku
je jednou z největších soutěží krásy
v České republice. Osmiletá inten−
zivní práce dala této akci punc sta−
bility a kvality. Svým devátým roč−
níkem zahajuje další etapu a získá−
vá nový rozměr. Se změnou vlast−
níka přišel i nový vizuální styl sou−
těže, a hlavně neotřelé pojetí.

Vítězkou už se nestane pouze nej−
úspěšnější dívka, ale i škola, kterou
daná dívka bude zastupovat. Vyba−
vení počítačové učebny, sportovní
pomůcky, či stavební úpravy školní
budovy, to vše může vítězka získat
pro svou školu. Podporu tak ne−
bude mít každá finalistka pouze v ro−
dině a jejích přátelích, ale i ve spolu−
Rozhled – Jižní Čechy 12/2017

žácích a učitelském sboru. Novinkou
budou i požadavky kladené na
účastnice.
V konkurenci soutěžících bude
rozhodujícím kritériem přirozená krá−
sa, která nepožaduje ideální „mo−
delkovské“ míry. Kritériem úspěchu
bude kombinace krásy a přirozené
inteligence.
Maturita je zkouškou z dospělosti.
Maturanti při ní prokazují, že se
za svá studia naučili požadované

množství informací a že s nimi umí
pracovat.
„Nechceme zkoumat matematic−
ké či chemické znalosti jednotlivých
soutěžících. Zaměříme se na fakt,
jak umí své znalosti dívky použít
v diskuzi. Projekt bude mít i svou no−
vou kategorii v podobě diskuzní
soutěže na obecná aktuální témata.

Obhájit si svůj názor a umět myšlen−
ky zformulovat a prosadit je v diskuzi
je ověření inteligence člověka. Proto
jsme se rozhodli toto u soutěžících
hodnotit“ uvedla nová ředitelka sou−
těže Dominika Šimková.
Soutěž nezapomněla ani na po−
mocnou ruku. Součástí soutěže je
spolupráce s Nadačním fondem Pink
Bubble, který pomáhá náctiletým
onkologickým pacientům. „S pro−
jektem se spojila i řada známých
osobností, které pomohou šířit myš−
lenku soutěže. Postupně budeme
jednotlivé osobnosti představovat.
Ceníme si zájmu o soutěž a vítáme
zajímavé a funkční formy spoluprá−
ce“ dodala Šimková.
„Dívky se na webu www.maturant−
karoku.cz mohou hlásit od ledna až
do 20. 2. 2018. Z přihlášených ucha−
zeček bude vybráno 60 postupují−
cích. Možnost zapojit se do soutěže
budou mít dívky i v rámci castingů,
které se uskuteční na začátku roku
2018. Jejich přesné termíny budou
uveřejněny v médiích, na webu sou−
těže a na Facebookové stránce,” uve−
dla manažerka soutěže Petra Jánská.
Přes Facebook pak bude mít veřej−
nost možnost hlasovat a tím vybrat
semifinalistky. Tyto dívky budou v rám−
ci soustředění absolvovat kurzy réto−
riky, fitness přípravu, naučí se, jak vy−
stupovat na módních akcích a získají
řadu poznatků a rad od zkušených
profesionálů z módní branže. Finále
se uskuteční na přelomu června
a července v Praze.
(pru)
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Rakušané si na období kolem
Vánoc velmi potrpí a berou vše
okolo toho vážně. Na trzích jsou
k vidění pouze místní výrobky, od
keramiky, skla až po jídlo. Chybět
nesmí rozmanité druhy punčů,
vinné klobásy nebo preclíky. Ale
i nabídka vánočního cukroví.
„Jezdíme tam každý rok
a vždycky je to zážitek. Je to tam
dražší, ale s ohledem na jejich pla−
ty a hlavně kvalitu, je to vlastně
levnější než u nás,” řekla paní
Veronika z Českých Budějovic.
Každé rakouské město či měs−
tečno v tomto období září různými
světly a dominantou náměstí se
stávají stánky.

Asi nejslavnějším místem v zemi
je Steyer a nedaleký Christkindl,
takzvaný “Ježíškov”, kde se i dávají
na dopisy razítka s Ježíškem. Zdej−
ší město, které proslulo hlavně vý−
robou obrněných transportérů, je
asi největší mekkou předvánočního
času. A pak samozřejmě Vídeň ne−
bo Salzburg či Insbruck. Na dohled
od hranic s jižními Čechami jsou to
ale i města v okoli. Krásná atmo−
sféra je i v Gmundu nebo Zwettlu.
Stačí si jen vybrat, kam se vydáte.
(pru)
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Nová parkovací
místa, ale…
České Budějovice získají po Novém
roce na 80 nových parkovacích míst.
Vzniknou na náplavce u Dlouhého
mostu. Má to ale podmínku. Parko−
viště bude otevřené jen v pracovních
dnech od 5 do 20 hodin. Podmínkou
je, že v případě hrozící povodně mu−
sejí auta do tří hodin odjet.
O to by se měli postarat zaměst−
navatelé. „Sídlí tam například sta−
vební škola nebo úřad práce a s tě−
mito organizacemi budeme mít
smlouvu. Podle ní firmy zajistí
u svých zaměstnanců čísla auto−
mobilů a v případě nutnosti vy−
klizení je budou kontaktovat,“ vy−
světluje náměstek primátora Fran−
tišek Konečný.
Vyklizení do tří hodin je jednou
z podmínek, kterou si klade Povodí
Vltavy. To bylo po mnoha letech
ochotné jednat o proměně velké
asfaltové plochy u řeky v parkoviště.
Vjezd na náplavku u Dlouhého
mostu bude možný pouze na čipo−
vou kartu. Systém bude fungovat
v pracovní době. Přes noc auta na
parkovišti zůstat nesmí.
Podle Františka Konečného zbý−
vá už jen doladit smlouvy s Povo−
dím Vltavy a se zaměstnavateli
v okolí. Řidiči budou moci na ná−
plavce parkovat od začátku příštího
roku. Má to zlepšit především situ−
aci na Pražském předměstí. (pru)

Na radnici je teď hodně dusno
Strakonice jsou jako začarované.
V posledních letech se to na radnici
a městských firmách takzvaně mele
napříč politickým spektrem. Teď je
na radnici hodně dusno. Starosta
Břetislav Hrdlička odvolal z funkce
tajemníka městského úřadu Vladi−
míra Stronera. Jako důvod uvedl, že
byl veden jako agent v archivu bez−
pečnostních složek StB. Stroner
označil odvolání za účelové, s tím,
že s StB nikdy nespolupracoval. Na
stát podal Stroner žalobu na ochranu
osobnosti.
Odvolání tajemníka potvrdilo mi−
nisterstvo vnitra i ředitel Krajského
úřadu Milan Kučera. Radnice připra−
ví po Novém roce výběrové řízení,
tajemníkovy povinnosti dočasně
převezme starosta a vedoucí vnitřní−
ho oddělení.
„Odvolávám ho na základě toho,
že má pozitivní lustrační osvědčení,“
řekl starosta. O odchod tajemníka
usilovalo vedení radnice od února.
Radní ho kritizovali, že dělá chyby.
Stroner byl ve funkci dva roky.
Když jej přijímali, přinesl podle
Hrdličky negativní lustrační osvěd−
čení z roku 1993. „Tam ještě nebyly
archivy prozkoumané. To staré si
nechal udělat rychle, a jak jsem zjis−
til, nebyl sám: Kdo věděl, že to bude

zapotřebí, tak si ho v roce 1993 udě−
lal,“ prohlásil starosta Hrdlička.
Vladimír Stroner uvedl, že odvolá−
ní převzal, protože s pozitivním lus−
tračním osvědčením funkci vykoná−
vat nemůže. „Je to účelové, aby mě
očernili a dehonestovali. Já jsem

covník StB, ale jako údajný spolu−
pracovník vojenské kontrarozvědky,
ještě navíc v pomocném protokolu.
To znamená, že nějaký pracovník
vojenské kontrarozvědky tehdy před
43 lety mě jako vojáka základní služ−
by zapsal proto, že můj strýc, bratr

úřad vykonával a byl funkční. Říkal
jsem jim, co dělají špatně, městský
úřad nejde řídit jako firmu s pěti lid−
mi,“ podotkl.
Dodal, že Ústav pro studium tota−
litních režimů zjistil, že na seznamu
StB nebyl. „Jsem evidován jako oso−
ba v evidenci archivu bezpečnost−
ních složek. Ale ne jako spolupra−

mého tatínka, emigroval v roce 1947
do Velké Británie,“ vysvětlil Stroner
a postěžoval si, že je evidován ne−
oprávněně, ztratil práci rok před
odchodem do důchodu a jeho rodina
nastalou situcí trpí. Doplnil, že
23. května podal na stát žalobu na
ochranu osobnosti. Stále podle něj
běží přípravné řízení.
(pru)

Voli, voli, voliči a okrskoví komi, komi, komici
Že ve volebních místnostech dochází
k pochybením, manipulacím a do−
konce k podvodům, o tom žádná?
Kdo za to odpovídá a kdo za to platí?
Poslanec Bendl se celý měsíc za−
bydloval v parlamentu neoprávně−
ně. Vinou volební komise mu najed−
nou chybí 100 hlasů a musí se ze
sněmovny stěhovat. Což je lidsky
nepříjemná, ale i administrativně
drahá záležitost.
Ptám se, kdo za to zaplatí?
Z jiného soudku. Rozhodnutí Nej−
vyššího správního soudu ohledně
stížnosti na neplatnost voleb. Usne−
sení konstatuje, že při práci okrsko−
vých komisí byla zjištěna řada po−
chybení, ovšem ve finále nebyly
ovlivněny volby jako celek: „Nej−
vyšší správní soud po přepočtu
přednostních hlasů zjistil porušení
zákona o volbách do parlamentu.
Tato nezákonnost však neměla vliv
na zisk mandátu pro konkrétní kan−
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didáty, proto návrh na neplatnost
volby zamítl. Žádný z účastníků ne−
má právo na úhradu nákladů řízení.“
Ptám se, kdo za to tedy zaplatí?
Každý máme nějakou zkušenost
z práce ve volební komisi, minimál−
ně zprostředkovanou. Sama jsem
vyslechla neuvěřitelné historky:
Devadesátiletého člena budili kole−
gové vždy až na sčítání, později už
ani to ne, poněvadž začal hned sva−
čit a lístky používal jako ubrousky.
Jiný zasloužilý komisař si nosil
omluvenku, aby se „z rodinných dů−
vodů“ dostavil vždy jen na začátek
a před uzavřením volebních mís−
tností. Jistá velmi poctivá a velmi
tvrdohlavá delegátka při sčítání tvr−
dila, že v ruce drží lístků pět a ačkoli
jí ostatní ubezpečovali, že vidí jen
tři, přesvědčit se ji nepodařilo.
Moje vlastní zkušenost z kandi−
datury do komunálních voleb spočí−
vala v nezapočtení mých rovných
sta hlasů. Během chvilky se jednalo
o tak náhlý a markantní on−line pro−
pad, že pochybení či úmysl byly
zcela evidentní. Požádala jsem

o průběžnou kontrolu, při níž se ta
zašantročená stovka našla. Nu což,
zapisovatelka snad tehdy těch pár
desítek kroužků možná fakt přehléd−
la. Do zastupitelstva bych se prý
dostala tak jako tak, škoda tedy slov
i práce. Myslíte? Můj syn mě tehdy
přiletěl podpořit z Manchesteru,
a jeho hlas se nakonec někdo ani
neobtěžoval zapsat. Stejně jako hlas
devadesáti devíti jiných. Taky by
vám to bylo fuk?
V partnerském bavorském městě
neobhájil starosta svůj post o jeden
mizerný hlas. Prověřovalo se, přepo−
čítávalo pořád dokola, přesto se žád−
ná chyba nenašla. V těch volbách
měl zmíněný politik zkrátka neuvěři−
telný pech, součty byly správné.
To u nás sto hlasů sem, sto hlasů
tam. Poslanec sem, poslanec tam.
Když si k tomu přimyslíte plamenná
prohlášení typu: „Občané rozhodli.
Je to vůle voličů. Věřím ve výsledky
voleb“, tak jsou všichni vedle, jak ta
jedle! A my s nimi.
Tím, jak přibývá politických stran,
koalic a všelijakých hnutí, rozšiřuje
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se i počet členů volebních komisí.
Ti všichni skládají slib o své svědo−
mitosti a nestrannosti, dostanou fi−
nanční odměnu a je jim refundová−
na mzda.
Kdo je však za součty volebních
komisí odpovědný?
Komisaři jsou za svoji práci pla−
cení, čili ti jsou za ni také odpo−
vědní. Předseda okrskové volební
komise je honorován více, logicky
je tedy odpovědnější. V případě, že
někdo odvede práci špatnou, ať už
z neznalosti nebo s úmyslem, měl
by se na následcích podílet! To je
přece nabíledni. Ale napadá mě, jde
ono to vůbec sečíst dobře?
Poslanec a senátor Hlavatý viní
ze své kariéry voliče, protože ho vo−
lili. Poslanci Bendlovi proto doporu−
čuji podat žalobu na občany za to,
že ho nevolili.
Okrskové komise budou mít žně.
Čím více stížností, tím více voleb,
tím větší sklidí odměny.
Já vím, kdo za to zaplatí. Voli,
voli, voliči.
Sylva Heidlerová
Rozhled – Jižní Čechy 12/2017
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Zimní sezona na jihočeských horách začala
Nová zimní sezóna na jihočeských
horách začala. Teď už jen aby při−
šlo tolik sněhu, aby byla alespoň
tak úspěšná, jako ta minulá, přejí
si provozovatelé vleků a středisek.
Třeba na Kvildě dokončili před se−
zónou novou sjezdovku. „Měla by
být trochu zajímavější pro zkuše−
nější lyžaře, ale mohou ji využívat
i začátečníci. K tomu je snowtubing
a velké rozšíření zázemí pro lyžaře
a hlavně rodiče malých dětí,“ řekl
Richard Jirouš.
Na Kubově Huti obec dokončuje
investice do skiareálu za statisíce
korun. „Budeme mít o něco více vo−
dy pro zasněžování. Posílili jsme
i zasněžovací zařízení, budeme mít
pět děl, což je o dvě více než před−
tím,“ řekl starosta. Na Nových
Hutích zase zmodernizovali vleky
a měnili dopravní lano. „Pak jsme
ještě zmodernizovali ovládání malé−
ho lyžařského vleku pro školy,“ dopl−
nil za provozovatele Petr Vondraš.
Někde se i zdražuje. Třeba lyžař−
ský areál Lipno nepatrně zvýší ceny
skipasů. V hlavní sezoně bude stát

jednodenní permanentka 710 korun,
což je o 20 korun více než v té mi−
nulé. Více zaplatí lyžaři i v areálu
Hochficht na česko−rakouské hranici
Šumavy, který ročně navštíví desítky

žek, jako je třeba parkování zdarma,“
uvedl za Lipnoservis Vojen Smíšek.
Dodal, že návštěvníci si mohou se
skipasem vyzkoušet i měřený sla−
lomový úsek. Hlavní sezonu má

tisíc turistů. Další velký areál na jihu
Čech Zadov ceny pro nadcházející
sezonu nemění.
„Zohlednili jsme inflaci a také
investici do areálu. V ceně ale náv−
štěvníci mají spoustu dalších polo−

Lipnoservis od 7. ledna do 3. února.
V takzvané TOP sezoně, což je ob−
dobí kolem Vánoc a Silvestra a pak
od 4. února do 17. března, zaplatí
dospělý lyžař za skipas 750 korun.
Areál Hochficht zdražil jednodenní

permanentku o dvě eura. To zname−
ná, že lidé nad 19 let zaplatí 39 euro,
což představuje v přepočtu přibližně
1000 korun.
„Hochficht před sezonou postavil
zbrusu novou kabinkovou lanovku za
300 milionů korun,“ vysvětloval zdra−
žení skipasů Martin Řezáč ze společ−
nosti Lipno Marketing. Dodal, že pro
rodiny nabízí areál výhodné podmín−
ky, jelikož dítě do 10 let v doprovodu
rodiče zaplatí jen tři eura za den.
A počet dětí do 10 let není omezený.
„Výsledná cena pro rodinu pak
může být paradoxně nižší než leckde
na českých horách,“ uvedl Řezáč.
Lyžařský areál Zadov se rozhodl před
sezonou ceny neměnit. Dospělý tak
zaplatí za denní skipas 540 korun.
„Větší investice připravujeme v příš−
tím roce. Následně bychom potom
asi skipasy zdražili,“ řekl ředitel areálu
Luděk Sáska. Všechna střediska by
ráda zahájila provoz v první polovině
prosince. Rozhodující však bude po−
časí. „Momentálně se zasněžovat vů−
bec nedá, jelikož teploty se drží kolem
10 stupňů,“ uvedl Sáska.
(pru)

Kurzy vaření piva pro veřejnost
Jihočeská univerzita otevírá pro
veřejnost kurzy vaření piva. Zá−
jemci se při nich dozvědí o postu−
pech při výrobě i to, jaké suroviny
jsou pro nápoj vhodné.
Univerzita tak reaguje na zájem
veřejnosti o domácí vaření piva.
Kurzy se uskuteční v minipivovaru
zemědělské fakulty.
„Ne nadarmo se říká, že Češi jsou
národem pivařů. V současné době je
v České republice přes 350 mini−
pivovarů. Z toho jich sto padesát
vzniklo v posledních třech letech a dá
se říct, že v současné době vzniká
v podstatě každý týden nový,“ řekl
Pavel Smetana, vedoucí katedry po−
travinářských biotechnologií a kvality
zemědělských produktů zemědělské
fakulty, pod níž minipivovar spadá.
8
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Zájemci o jednodenní nebo dvou−
denní kurz zaplatí od 2500 do 5000
korun. Veřejnost více informací naj−
de na webu fakulty. Kurzy povede
sládek se zkušenostmi z velkého
pivovaru.
„Sami účastníci si určí, na co kurz
chtějí zaměřit, budeme jim ho tak−
zvaně připravovat na míru podle je−
jich přání,“ řekl Smetana.
Dodal, že zemědělská fakulta má
zkušenosti s akcemi pro veřejnost.
Připomněl, že nabízela například
kurzy na výrobu sýrů.
„Máme co nabídnout, ať už jde
o moderní zázemí našeho minipi−
vovaru, který využíváme pro výuko−
vé a vědecké účely, či potřebné zna−
losti a vědomosti i nejnovější infor−
mace z oboru,“ dodal.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 12/2017
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Anthropoidu (Kubiš, Gabčík) za−
pojena mnohem více, než je
známo. Zatím se všechny pod−
klady shodují jen na postavě
Josefa Valčíka ze Silveru A.
Jeho účast je doložena, o tom
není sporu. Podle vzpomínání
paní Chrobolkové měla ale celá
operace proběhnout jinak.
Naplánováno bylo, že Valčík,
Potůček a Bartoš zaútočí na
automobil výbušninami.
Paní Chrobolková vzpomíná
na to, že o jednu zásilku vý−
bušnin z Anglie
Toho dne však
skupina přišla. Je
jede
mnohem
zmiňována další
rychleji. Ve stej−
zásilka, o níž se
nou dobu, kdy
dosud nehovoři−
má dát Valčík
lo. Anglické le−
znamení k zahá−
tadlo mělo vysa−
jení akce, přijíždí
dit pouze materiál
na místo tramvaj.
poblíž Soběslavi
Valčík s Potůč −
v Jižních Čechách
kem se ocitají
začátkem května.
v davu lidí. Valčík
Zde zřejmě při je−
sice znamení dá−
ho přebírání ještě
vá, jenže tím, že
aktivně pomáhal
se dostává do
pozdější zrádce
Ing. Bohuslav Balcar
davu lidí, dochá−
Karel Čurda.
zí ke zpoždění o několik draho−
Otázka č. 5
cenných vteřin. A vše se náhle
začíná hroutit!
Proč mlčely zbraně?
Prvotní útok granáty se nezda−
Častým námětem úvah je ta−
řil a je řada na Gabčíkovi. Ten
ké, proč Heydricha nezastřelil
odhazuje plášť a chce zahájit
některý z útočníků pistolí. Na
palbu na oba muže v merce−
první pohled by to bylo logic−
desu z bezprostřední blízkosti.
ké. Situace se však zamotala
Samopal mlčí, nevyjde ani jed−
neskutečným způsobem. Ač
na rána. Gabčík jím mrští
bylo na místě parašutistů pů−
o zem. Toho si Heydrich všímá
vodně více, v okamžiku, kdy
a nařizuje svému tělesnému
zůstal Heydrich u auta sám,
strážci a řidiči v jedné osobě
nebyl pohotově nikdo, kdo by
zastavit. Sahá po pistoli, ale
zasáhl. Kubiš byl zraněn a jen
neuvědomuje si, že není vůbec
taktak z místa unikl. Gabčík byl
nabitá. Nyní už nabírají událos−
pronásledován řidičem Klei −
ti zběsilé tempo.
nem. Valčík se po zásahu stře−
pinou zřejmě v první chvíli
Otázka č. 3
zhroutil a měl okolo sebe
množství lidí. Potůček ze své−
Odvrací pouze Kubišova bom−
ho stanoviště zřejmě mnoho
ba totální fiasko akce?
neviděl. A pokud byl na místě
Jan Kubiš, který zřejmě pů−
i Opálka, byl v tuto chvíli už
vodně počítal s jiným místem
značně vzdálen a zasáhnout
útoku, se konečně dostává
také nemohl.
na místo. Vrhá bombu k autu

Co se do naší knihy nevešlo

Atentát na Heydricha –
stále nové otazníky !
V našich kapitolách ze seriálu
„Co se do naší knihy Z Nor−
mandie přes Ardeny až k nám
nevešlo“ jsme se zabývali ra−
bováním kulturních památek,
kterého se dopouštěli nacisté
v porobených evropských ze−
mích.
Tentokrát odbočíme do jiné
oblasti. Máme pro to pádný dů−
vod. 29. prosince uplyne 76 let
od zimní noci, v níž byla na úze−
mí tehdejšího Protektorátu Če−
chy a Morava vysazena z brit−
ského halifaxu dvoučlenná sku−
pina Anthropoid s hlavním úko−
lem: provést likvidaci zastupují−
cího říšského protektora, gene−
rála SS a šéfa Hlavního říšského
bezpečnostního úřadu (RSHA),
Reinharda Heydricha.
Přestože od Heydri−
chovy likvidace již
uběhly dlouhé desítky
let, ani dnes ještě není
její historie stoprocen−
tně známa! Stále nalé−
havěji se naskýtá jedna
otázka.
Zúčastnili se přímo na
místě likvidace Heydri−
cha skutečně pouze
Kubiš s Gabčíkem
a Valčíkem? Nemohli
se akce zúčastnit i je−
jich další spolubojovní−
ci, kteří s nimi potom
v kostele v Resslově
ulici v Praze vůbec
nebyli?
Jaroslav Kulhánek, je−
den člen příbuzenstva
radiotelegrafisty sku−
piny SILVER A Jiřího
Potůčka, alias Tolara, se již delší
dobu zabývá pátráním po no−
vých podrobnostech spojených
s „Atentátem“.
Zajímavé informace k tomu
přinášejí téměř neznámé vzpo−
mínky paní Emilie Chrobol −
kové z Mnětic u Pardubic. Paní
Chrobolková a její syn byli dů−
ležitými spolupracovníky sku−
piny Silver A. Syn Josef byl za
svoji pomoc skupině v Par −
dubicích popraven.
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Otázka č. 1
Mohl útok na Heydricha pro−
běhnout jinak, než se dopo−
sud traduje?
Je středa 27. května 1942, při−
bližně 10 hodin 30 minut a čes−
koslovenští vojáci oblečeni do
civilních obleků již dlouhou do−
bu čekají na svůj cíl. Vše se za−
číná podivně komplikovat.
Zastupující říšský protektor se
zrovna tento den značně opoz−
dil. V Panenských Břežanech
se loučil se svou rodinou déle
než v jiné dny. Čeká jej cesta
letadlem do Berlína. Tímto
zpožděním začala zřejmě série
zmatků a náhod, která v dů−
sledku vedla k tomu, že atentát

vlastně proběhne úplně jinak,
než bylo naplánováno, a hlav−
ně – značně improvizovaně!

Otázka č. 2
Jaké byly plány a kolik para−
šutistů vlastně zaútočilo?
Celý plán je postaven na před−
pokladu, že k útoku dojde
v době, kdy Heydrich obvykle
jezdí. V té době totiž nejezdí
žádná tramvaj a říšský protek−
tor projíždí pomalým tempem.

a ihned se za vozem také kry−
je. Bomba okamžitě exploduje.
Podle původního plánu byli
Valčík i Potůček na místě právě
proto, aby hodili granáty! Oba
byli nečekaně pohlceni davem
lidí na tramvajové zastávce, ale
přesto se snažili splnit rozkaz.
Hodili skutečně granáty a spl−
nili tak rozkaz oba dva na−
jednou?

Otázka č. 4
Jak probíhaly přípravy k akci?
Skupina Silver A měla být do
akce v místě provedení útoku
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Tento článek má být pokusem
podívat se na průběh aten−
tátu pohledem málo známého
vyprávění. Vzpomínky paní
Chrobolkové jsou ale natolik
působivé, že by byla škoda
v zájmu dalšího objasňování
doposud neobjasněných okol−
ností ponechat je bez po−
všimnutí.
I po tolika létech není zdaleka
všechno dohledáno a zodpo−
vězeno. V budoucnosti se zřej−
mě ještě dočkáme velmi zají−
mavých odhalení.
Ing. Bohuslav Balcar
Rozhled – Jižní Čechy 12/2017

Topení z přírodního kamene od firmy eurotop in ve Kdyni

Sálavé teplo je levnější, příjemnější
a zdraví prospěšné
Klasickým příkladem vytápění sála−
vým teplem jsou kachlová kamna.
Jejich výhoda je v tom, že teplota
v místnosti je rovnoměrně rozlože−
na díky dlouhovlnnému tepelnému
záření. Nevzniká žádná cirkulace
vzduchu a rozdíl tepoty u podlahy
a stropu je minimální – maximálně
3°C. Jestliže se rozhodnete pro sá−
lavé teplo, nemusíte mít kachlová
kamna. Topná tělesa z přírodního
kamene vám stoprocentně nahradí
kachlová kamna.

montáž. Po namontování panelů lze
prakticky ihned vytápět za nízkých pro−
vozních i pořizovacích nákladů.
Výrobou, montáží a kompletním servi−
sem panelů z přírodního kamene se
zabývá firma eurotop in ve Kdyni. Má
už mnohaleté zkušenosti, o kterých
nám řekli majitelé kdyňské firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

V laboratoři pro přenos tepla a techni−
ky životního prostředí na fakultě strojí−
renství Aristotelovy univerzity v Soluni
byla provedena studie, která si stanovi−
la za cíl porovnat všechny běžné topné
systémy na trhu. Zkoumány byly as−
pekty energetické úspornosti, spotřeby
energie, tepelné pohody a různých typů
nákladů. Studie ve svém závěru kon−
statuje, že princip sálavého topení se
jeví jako energeticky nejšetrnější a ve
srovnání s ostatními typy vytápění do−
sahuje nejlepší tepelné hodnoty. Navíc
sálavé teplo je ekologické, zdraví pro−
spěšné a nevyžaduje speciální stavební

lavé teplo spoří peníze. Úplně mar−
kantní rozdíl je u těch zákazníků, kte−
rým jsme vyměnili přímotopy za na−
še panely z přírodního kamene. Tato
změna je velmi jednoduchá. Místo
přímotopů jsme namontovali naše
panely a majitel bytu mohl ihned to−
pit. Úspora elektrické energie je až
40%. V porovnání s ostatními topný−
mi systémy, jako je plyn, uhlí dřevo,
topný olej, se úspora nákladů pohy−
buje mezi 20 až 30%. Topení z pří−
rodního kamene lze připojit na 20
hodinový nízký tarif a celá domác−
nost je měřena v této sazbě.
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Už nechtějí přímotopy
Poznatky, které máme od našich
klientů, jsou takové, že jim naše sá−

Každému rádi poradíme, jak
postupovat. Zájemcům o na−
še topení předem zdarma
vypočítáme provozní náklady, takže
předem vědí, kolik ročně zaplatí.
Z naší letité praxe můžeme říci, že se
tento prvotní výpočet nijak neliší od
skutečnosti.

14 let záruka
Na naše topení je záruka 14 let
a předpokládaná životnost panelů
z přírodního kamene je cca 100 let.
Všem klientům poskytujeme záruční
i pozáruční servis. K výhodám naše−
ho topení bezesporu patří pohodlí

a úspora dalších nákladů. Otočíte
termostatem a topíte. Nemusíte platit
za čištění, kontroly a opravy komínu,
odpadá výměna kotle, rozvodů, vod−
ních panelů, když topíte plynem,
uhlím nebo dřevem.

Pro zdraví je sálavé
teplo ideální
Nevzniká žádná cirkulace vzduchu,
nevíří se prach a také alergenní čás−
tice. Teplo je v místnosti rovnoměrně
rozložené a přírodní kámen udržuje
konstantní vlhkost 52 až 58 %. Teplo
nevysušuje pokožku a vzduch ne−
spaluje kyslík. Proto je nanejvýš
vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi
s dýchacími potížemi, pro novoro−
zence a příznivě působí na psychiku.
Aniž o tom víme, tak kámen pozi −
tivně působí na náš organizmus.
Například odstraňuje bloky v těle,
které zabraňují toku životodárné
energie, posiluje duševní rovnováhu
a citovou vyváženost.
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Novinky v roce 2018

Při instalaci topných panelů plánuje−
me používat novou tepelnou izolaci,
kterou umisťujeme za panel na zeď.
Zaručeně zlepší teplotní komfort.
Využíváme tak zkušeností našich ně−
meckých kolegů, kteří ve své firmě
mají s touto ekologickou tepelnou izo−
lací jen ty nejlepší poznatky. Také jsme
se zaměřili na regulaci ve vztahu k ven−
kovní teplotě.

Napojení na fotovoltaiku
Kombinace topení z přírodního kame−
ne s fotovoltaikou je ideální řešení. Už
jsme na několika místech montovali

naše topné panely do rodinných do−
mů, jejichž majitelé mají fotovoltaiku.
Za vytápění šetří peníze a investice,
kterou vložil do fotovoltaiky a topení
z přírodního kamene se jim postupně
vrací. Z tohoto pohledu se elektrická
energie jeví jako topné médium bu−
doucnosti.

Pro radu do Kdyně
každý pátek
Jestliže uvažujete o topení z přírodní−
ho kamene, přijďte se k nám do firmy
poradit. Naše společnost eurotop in
sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici 660
(u autobusového nádraží), kde máme
také vzorkovou prodejnu. Setkat se
s námi můžete každý pátek od 8:00
do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00
hodin. Každý pátek v týdnu se vám
budeme individuálně věnovat, ukáže−
me topné panely z přírodního kamene
a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Jinak nás zastihnete na telefonu nebo
nám pošlete e−mail.
(re)
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Smrt byla mým řemeslem
sou nechávány v klidu, v klidu
k rozhodování. A to vůbec ne−
mluvím o tom, jak konkrétního
nestranného soudce i žalobce
V těchto dnech přichází na Název knihy je vyprávěním pří− masíruje tisk a televize, na kte−
knižní pulty další nová kniha běhu mého kamaráda a bý− rou se dívá, tak jako my všichni
skutečných kriminálních pří− valého kolegy, emeritního plu− skoro denně, kde v průběhu
běhů ze Šumavy SMRT BYLA kovníka, šéfa bývalé pražské sotva započaté kauzy nám
MÝM ŘEMESLEM. V pořadí je mordparty Jiřího Markoviče. televize podsouvá, jak vše by−
to už sedmý titul, kterým se Ten se od jara do podzimu lo. Ona jediná je ta správná,
zdržuje na Prá− která ví všechno, a přitom
prezentuje bývalý
šilech. My se mnohdy neví vůbec nic a roz−
kriminalista a poté
občasně vidíme hodně v ní nepracují „nadlidi“,
zástupce ředitele
a při kávě či čaji není nestranná, to rozhodně
Policie ČR v Klato−
vech Karel Fořt ze
ne! Pracují
Bývalý kriminalista Karel Fořt na− v ní však lidé
Sušice.
psal už několik knih, ve kterých s c h o p n í ,
To byl také pravý
vzpomíná na odhalování krimina− v tom se zto−
důvod našeho set−
listických příběhů, které se staly tožňuji, ně−
kání.
na Šumavě. Jeho posledně vy− kdy až příliš
n Co nám můžete
danou knihou je Smrt byla mým s c h o p n í !
prozradit o své no−
řemeslem.
vé knize?
Tak, ať chce−
Od těch předcho−
me či nikoliv,
si povídáme a ta− prostě běží náš dnešní život. Je
zích má nové obsa−
hové podání i vyjádření a zdá ké vzpomínáme. Víte, oni vrazi zcela jistě, a v to doufám, lepší,
se, že velice zdařilé, což však nejsou vůbec idyličtí beránci! ale dokáže i pravý opak.
posoudí v závěrečné fázi až Tak jako ve všem najdou se n Vaše kniha ob−
čtenář. Je plna dramatických i mezi nimi výjimky, mnohé sahuje dvanáct pří−
zvratů, napětí i tragédie, osobní z nich právě odhalil Jiří Marko− běhů. Co všechno
i ryze lidské. Někde jsem také vič. Ale, co budu vyprávět, zachycují?
ve svých vyjádřeních trochu vždyť to všichni registrujete Z větší části jsou to
zhrubnul, ale jen opravdu tro− sami. Třeba takový Jiří Kajínek. příběhy vztahující se
chu. Zdá se mi lepší nazývat Média si ho hýčkají k obrazu k předchozímu dis−
věci pravými jmény, bez pozlát− svému, tvární v něm idol ukřiv− kutovanému tématu,
ka, bez přikrášlení či zidealizo− děného hrdiny a staví ho do k násilí, k násilí ne
vání, cílem je vytvoření sku− role – znovuzrození člověka! ledajakému, ale spě−
tečného obrazu společnosti. Nelze mu upřít inteligenci, ale jící k tomu nejhor−
Společnost ráda žije hrdiny to je pro mne tečka. Stejně tak šímu, co známe.
i pomyslnými, a tak je hledá ve další kauzy a je jich celá řada. K vraždě podmíně−
své novodobé podobě, občas Tak třeba kauza Nečesaného – né psychikou a zvrh−
je i nachází, a nejsou to vždy nemám z toho dobrý pocit, lými
pohnutkami
hrdinové kladní. I výkon práva vím, důkazy jsou určující! Co pachatele. Pachate−
a pomyslný význam sprave− odepsaná, deptaná, pošpině− lů zlotřilých i sadis−
dlnosti se změnil. Trestných či− ná, nevěrohodná svědkyně, ticky
odporných,
nů celkově v policejních statis− oběť zločinu, co ta si asi prožila kteří se neštítí niče−
tikách ubývá, problémů s alko− a prožívá, kolikrát? Vítězové ho a kterým rozhod−
holem, omamnými látkami jsou jen vítězi, poražení pora− ně schází jakýkoliv
a drogami přibývá, zrovna tak ženými. Ne, není to jen tím, že projev lidskosti či
násilí, což je celospolečenský jsem bývalý policista, to mi zábran. Kniha je pak
prosím věřte. Vždyť i soudy nej− z části odlehčena
problém nejen u nás.
i běžnými příběhy,
byť trestnými, jako protiváha té
předchozí zrůdnosti. Neposti−
hují všechno, což ani nejde,
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Ja−
neukazují všechny důsledky,
roše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169
které bolí zejména pozůstalé
a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
po obětech, někdy je i těžké
kupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví
se s nimi sejít a jitřit jejich rá−
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni –
ny, které bývají i po létech
Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní
stále živé.
n Budete pokračovat ve své
Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském
tvůrčí činnosti? Na co se mo−
knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni v knihkupectví Fraus,
hou čtenáři těšit?
Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Velice rád bych pokračoval. To
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu:
dění, ta atmosféra a uchvácení
v Klatovech, ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.
psaním je jako droga, a pak že

Knižní novinka

nejsem poznamenán svým
předchozím povoláním. Psaní
je přímo osudové, někdy i ne−
návratné. Je to prostředí, z kte−
rého se jen těžko odchází,
i když stáří s tím vším dokáže
pořádně zacloumat. Každá
práce je i kusem sebeovládání
i vynaložené námahy. Zatím
sílu mám a zbytek ukáže čas.
Také v současné době pracuji
na přípravě nových témat.
Vybírám z příběhů pro Český
rozhlas Plzeň. Jejich přízně si
moc a moc vážím a děkuji,
zrovna tak jako svému knižní−
mu vydavateli i celému kolekti−
vu Rozhledu, se kterým mám
dobrý vztah a z jejich strany
někdy očekávající vstřícnost,
neboť nejsem spisovatel profe−
sionál v pravém slova smyslu.
Jsem jen člověk, který rád píše.
Svým stálým i ostatním čtená−
řům děkuji za pozornost, kte−
rou mi věnují a přeji jim krásné

Kde si lze knihu koupit ?

prožití svátků vánočních, pev−
né zdraví i naději v lepší dny
s daleko optimističtějším člově−
kem, než jsem já.
Zrovna teď mne napadá, s pro−
minutím, Pepa Fousek, který
má stejně tak dobrý vztah s pl−
zeňským rozhlasem a je pevný
optimista ve všech svých kro−
cích daleko víc než já. Ne−
dávno jsem byl na jeho vystou−
pení v Sušici, kam zavítal a by−
lo to úžasné, lidsky prosté
a přitom nevšední!
Karel Fořt
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Na otázky čtenářů odpovídá:

Známý český psychotronik
a vizionář Stanislav Brázda
n Pane Brázdo, budou předčas−
né volby?
Předčasné volby nás nečekají. Nic
by nevyřešily. Politické strany, které
se dostaly do parlamentu, by opět
získaly přibližně stejný
počet hlasů, pouze
hnutí ANO by po−
sílilo. Místo získa−
ných necelých
30 % by ANO
dostalo 40 %,
a to díky tomu,
že by k volbám
přišlo více lidí.
To vidím ve své
věštecké skle−
něné kouli. Poli−
tické strany zřejmě
tento scénář před−
časných voleb tuší.
n Vznikne z těchto voleb
nová vláda?
Nová vláda bude. Mně to ukazuje
Boží oko ve skleněné kouli. To
znamená, že se všechno začne
postupně měnit a bude v tom
rozum. Vláda bude zbavena ko−
rupčních individuí, která všechno
brzdila. Věštecké kyvadlo mi uka−
zuje, že minulé vlády za těch uply−
nulých 27 let z 80 % konaly jen pro
sebe a na lidi, kteří je volili, zapomí−
nali. Mám tu ještě jeden zajímavý
věštecký údaj. Vlády pracovaly
pouze na 60 procent. Nová vláda,
která vznikne, bude pro lidi a ky−
vadlo mi ukazuje, že bude z 95 %
vládnout a pracovat právě pro ně.
V podstatě neumožní, aby jedno−
tlivci nebo skupiny či politické stra−
ny profitovali ze státních peněz.
Nová vláda zamezí zneužívání mo−
ci a zabrání dalšímu chaosu.
n Pane Brázdo, stále se mluví
o korupci, odklánění peněz a po−
dobně. Budou někdy tyto trestné
činy potrestány?
Už před pěti léty jsem věštil, že tyto
trestné činy budou odhalovány
a když někdo něco provede, bude
potrestán. Na moji věštbu postup−
ně dochází a nová vláda tento po−
stup velmi urychlí. Lidé si dříve ne−
uvědomovali, že když jim projde
nějaký trestný čin, nebude násle−
dovat trest. Podle mých věštec−
kých vizí nikdo nezůstane bez po−
trestání. Když nebude potrestán
ten pravý pachatel, odnesou to
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jeho děti, vnuci, pravnuci a podob−
ně. Osud si v rodinném systému
vždy najde nejslabší článek. Pokud
člověk není potrestán za zlo, které
způsobil, existuje v rodinném
systému nerovnováha.
Osud čeká na ten
nejslabší článek
a pak zasáhne,
aby opět vznik−
la v rodinném
systému rov−
nováha. Tvr−
dím od chví−
le, kdy jsem
na to přišel,
že v rodinném
systému neexis−
tuje spravedlnost
v rámci jednotlivce,
ale v rámci celého ro−
dinného systému.
n Pane Brázdo, může nám vá−
noční shon a nervozita ublížit?
Samozřejmě, že může. Většina lidí
je ve stresu a ten způsobuje zdra−
votní problémy. Odčerpává nám
velké množství vitamínů, minerálů
a energie. Když to dosáhne kritické
hranice, tělo za zablokuje a nevydá
ani nepřijme vitamíny, minerály
a energii. V takovém případě cítí li−
dé únavu, jsou nevyspalí, nervózní,
bez nálady, necítí se dobře. Jak sa−
mi často říkají, nejsou ve formě.
Proto je třeba tělo odblokovat.
Doporučuji na 22 minut zkřížit ru−
ce, zápěstí na zápěstí a puls na
puls. Tuto moji akupresuru opako−
vat každý týden po dobu dvou mě−
síců a současně brát vitamíny a mi−
nerály. Už třetí den pocítíte zlepše−
ní, ale nepřestávejte a vydržte
2 měsíce aplikovat moji jednodu−
chou akupresuru. Doporučuji také
užívat denně po dobu 2 až 4 měsí−
ců oregano, které vás zbaví drob−
ných infekcí.
n Pane Brázdo, už teď jsem ner−
vózní, protože ještě nemám dár−
ky pod stromeček. Jak se zba−
vím nervozity?
Všichni říkáme, že Vánoce jsou
svátky klidu a pohody. Nicméně
pravda je taková, a kyvadlo mi to
jednoznačně ukazuje, že už nyní je
80 % lidí vystresovaných kvůli to−
mu, že nemají takové dárky, které
si představovali pro své blízké.
Podle mě je naprosto chybné si

myslet, že čím dražší dárek, tím dá−
vám najevo svoji velkou lásku
a upřímný vztah ke svým blízkým.
Vůbec se nestresujte z toho, že ne−
máte drahý dárek. Nebudujte svůj
vztah ke svým blízkým na drahých
dárcích. Není to o penězích. Je to
o vztahu, lásce, citu. Věřte, že
i drobným dárkem uděláte svým
blízkým velkou radost.
n Pane Brázdo, trápí mě nená−
vist lidí, se kterou se stále častěji
setkávám.
Nenávist není problémem jen
Česka, i když u nás je extrémní.
Jednou z hlavních příčin nenávisti
je míra obchodního talentu. Na−
příklad v USA má obchodní talent
70% lidí, takže tam menšina závidí
většině. V Česku má obchodní ta−
lent pouze 30% lidí, takže většina
závidí menšině. To je ten problém.
Tím, že budeme závidět případně
až nenávidět, že se má někdo do−
bře, tím si nepomůžeme. Problém
je také v tom, že nejsme vůbec
tolerantní. Konkrétním příkladem

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
byly výsledky parlamentních vo−
leb. Tolerance je, že uznám vítěze,
protože většina chce něco jiného
než menšina. Když se někdo ne−
dokáže přizpůsobit, musí štěstí
hledat jinde. Proto doporučuji si
přečíst moji novou knihu S kým
a kde žít.
Česko vzniklo v roce Koně, takže
tady se budou mít dobře lidí na−
rození ve znamení, které si rozumí
s Koněm. V mojí nové knize si kaž−
dý může najít zemi, svůj ráj, kde
se mu bude dobře dařit a bude
šťastný. Je to právo volby. Jestliže
většina něco chce a já jsem v té
menšině, tak se nebudu vztekat,
protestovat proti většině. Je to
zbytečně vybitá energie. Neuško−
dí se poučit z Budhismu. Budhis−
tické: „Odpustit, neočekávat, nel−
pět“ může změnit pohled na svět
těm, kteří mají v sobě nenávist.
Pouze bez nenávisti můžeme do−
sáhnout svého životního cíle, být
šťastni, milovat, vážit si jeden dru−
hého, být tolerantní, naslouchat
druhým a mít pohodu a klid v duši.
To přeji z celého srdce všem
čtenářům.
Stanislav Brázda

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a kde žít
V knize „S kým a kde žít“ jsem se
snažil podat ucelený obraz „z jiné−
ho úhlu pohledu“, než na jaký
jsme zvyklí. Díky zkušenosti z mé
seznamovací agentury Rodinných
konstelací i z Taoistické astro−
logie, jsem se snažil pojmenovat
příčiny problémů ve vztazích. Bez
toho nelze s trvalým efektem odst−
ranit důsledky. Informace pro tuto
knihu jsem sbíral 40 let. Pro zají−
mavost jsem popsal i nejnovější
vědecké studie.
Ve správně pojmenovaném pro−
blému se nachází jeho řešení
a o tom je moje nová kniha.
Stanislav Brázda

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
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Romeo a Julie se odstěhovali
z Hluboké až do Prahy
Z Hluboké až do Prahy se odstěho−
val po létech příběh Romeo a Julie.
Pět sezón se v létě na zámeckém
nádvoří odehrávalo jedno z nej−
slavnějších dramat od Williama
Shakespeaera, díky kterému se
skladateli Zdeňku Bartákovi poda−
řilo najít i hodně zajímavé a nada−
né zpěváky a herce. Nyní se na pří−
běh o lásce, který končí smrtí obou
hlavních hrdinů, můžete podívat
v pražském divadle Hybernia.

„Můžeme říct, že jako jediný čes−
ký muzikál udělal takový okruh ze
Soulu, přes Hlubokou až do Prahy,
a těší nás, že se nám podařilo
Romea a Julii převést do Prahy.
A taky, že v něm hrají někteří z těch,
kteří zářili právě na Hluboké,“ řekl
nám skladatel Zdeněk Barták.
Premiéru ocenila řada osobností,
od Yvetty Blanarovičové, Romana
Šebrleho, Osmanyho Laffitu, až tře−
ba po Petru Černockou.
„Já například nejsem klasickým
vyznavačem muzikálů, ale tohle se
mi velmi líbí a mile mě to překvapilo,
včetně scény, kostýmů, projekcí,
a samozřejmě ta hudba a i výkony
herců a zpěváků. Zkrátka – tohle se
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prostě lidem bude líbit, to vím,” pro−
zradila zpěvačka. „Mně se to líbilo
moc, protože Zdeněk Barták a jeho
tým jsou vždycky zárukou krásných
věcí a představení,” podotkla hereč−
ka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová.
Podobně hovořila i herečka a dabér−
ka Regina Řandová nebo Roman
Šebrle. „My jsme spokojení a nad−
šení. Moc se nám to líbilo. Opravdu
velmi zdařilé, a i když to nekončí
happyendem, tak jak my všichni
příběh od Williama Shake−
speareho známe, je to krás−
ně udělané,” prozradil.
V hlavních rolích Romea
a Julie se objevuje i herec
Jihočeského divadla a muzi−
kálový herec a zpěvák Lukáš
Randák a herečka a dabérka
Ivana Korolová.
„Mám z toho dobrý pocit
a stále mám takový blažený
úsměv na tváři. Před deseti
lety jsem jako Romeo popr−
vé stál na “prknech” na mé
milované Hluboké. Už jsem
přestal věřit, že se k Ro−
meovi někdy vrátím a najed−
nou... ti, co mě znají, vědí,
jak moc pro mě dnešek
znamená.. děkuju všem za
podporu, a zvlášť Zdeňku
Bartákovi, který mi dal tehdy tu šan−
ci,” svěřil se Randák.
„Je to krásná práce se skvělými
lidmi, krásné téma. A velké díky patří
především panu režisérovi Romanu
Štolpovi. A jak krásně při děkovačce
řekl Vlastík Korec – od teď se jednot−
ka trpělivosti jmenuje jeden Štolpa,”
podotkla Ivana Korolová.
„Jsme rádi, že se to lidem líbí,
a že je tohle téma stále láká. Samo−
zřejmě, že na Hluboké to byla jiná
atmosféra a v divadle je to taky jiné,
ale věříme, že si lidé tenhle muzikál
zamilují a vydají se na něj také z již−
ních Čech, tak jako na něj z Prahy
jezdili třeba na Hlubokou,” dodal
Zdeněk Barták.
(pru)
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Úložiště
za miliony

Nejde mi to na rozum

Dívám se tak nazpátek na svůj svět, který
máme asi všichni v nějaké podobě v sobě
uchovaný. O tom svém známý tramp kdysi
zpíval „máš svůj svět, a ten se ti hroutí“.
Ano, hroutí. Je to logický a neúprosný běh
života. První, mnohdy idylický svět každé−
ho z nás časem pomine, a podle toho, jaký
přijde ten následující, se s tím lze vypořá−
dat. Ale co lze dělat, když se začíná pomalu
a jistě hroutit celý svět?
Zase jiná písnička seřadila nepochopitel−
né a těžko stravitelné události všedního ži−
vota pěkně do slok a humorným způsobem
„bzum bzum, nejde mi to do kebule – bzum
bzum, nejde mi to na rozum“ informovala
diváky oblíbených estrád, kteří tleskali
a smáli se, protože text byl výstižný a věci,
které nám tenkrát nešly do kebule, vnímal
každý stejně.
Občas jsem zašla se sousedkou povese−
lit se do jedné blízké hospůdky, kam chodili
už naši dědové na zpívanou. Nedávno jsme
se v té vyprázdněné hospůdce pokoušely
rozveselit plačícího starého hostinského,
jemuž protikuřácký zákon postupně vypudil
všechny hosty, zničil živnost a on chtěl
vědět, jestli my chápeme, k čemu to bylo
dobré, a komu to posloužilo.
Nebo jsem vyzkoušela nově objevenou
opravnu obuvi. Žena za pultem mi podala
opravené boty s tím, že stejně jsou šunt
jako všechno ostatní, protože se v naší
„vydrancované zemi“ už nevyrábí ani ty
boty, a my všichni „vychcípeme“, protože
už je jedovatý vzduch, voda, půda i potra−

ŘÁDKOVÁ INZERCE
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přij−
me účtující servírku.
Základní znalost němčiny
výhodou, turnusy, zaučí−
me, ubytování poskytne−
me zdarma. Informace:
725835555. RR 70832
POSLEDNÍ volné místo−
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě−
hledáme spolehlivou
a příjemnou prodavačku.
Možno na dohodu nebo
na pracovní smlouvu, tu−
rnusy, část. NJ, ubytová−
ní zdarma, vhodné i pro
vitální důchodkyně. Tel..
725835555. RR 70831
18
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viny. Zachrání se jen pracháči, kteří zale−
zou někam pod zem, kde mají vybudované
luxusní pevnosti plné jídla. Zeptala jsem
se té dobré ženy, jestli si na nějakém
hřbitově všimla, že tam leží zesnulí lidé
mnoha generací i z dob, kdy vzduch, voda
a potraviny snad ještě jedovaté nebyly, při−
čemž pracháči tam leží svorně vedle chu−
dých. Totiž ta zubatá fešanda s kosou si
spolehlivě najde každého, i kdyby se zaryl
sto metrů pod zem. Ona jediná opravdu
úřaduje stylem „padni, komu padni“.
Kdyby televizní reklama do programů ne−
zpívala „já sním o Vánocích bílých“, tak
bych si ani nevšimla, že se Vánoce blíží.
Nadává se na zdražování a vůbec na všech−
no a roste agresivita. Mně nejde na rozum,
že všichni ti vlivní a významní lidé z mnoha
politických stran, které vynaložily značné pe−
níze z kapes daňových poplatníků na před−
volební kampaň, vlastně vůbec vládnout
nechtěli. Naopak. S okázalým mediálním
humbukem účast ve vládě odmítají, hrnou
se do opozice a nejspíš už se těší na tolik
oblíbené parlamentní taškařice a obstrukce.
Ještě mnoha dalším věcem jsem přesta−
la rozumět, a nejsem v tom sama. Téměř
všude převládá zlost, skepse nebo nezá−
jem, případně názorová agresivita nejen
u prodavaček. Vzpomínám si, že ta písnič−
ka konči slovy… „bzum – bzum – to, co
nejde do kebule, rádo leze na rozum…“,
což je odpovídající a výstižné asi pro
všechny společenské epochy.
Dagmar Hermanová

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
KOUPÍM elektrické a me− kusů. Nabídněte – do−
chanické vláčky všeho prava zajištěna. Tel.:
druhu jako Piko, Merkur, 603383211. PM 170182
Husch, Igra a jiné, i ve
KOUPÍM betonové pane−
špatném stavu. Nebo jen
ly, větší množství, případ−
příslušenství. Dále koupím ně panelové silážní jámy
trafa, domečky a vše co i panelové cesty. Tel.:
souvisí se železnicí. Tel.: 736139113 PM 170035
731064361. PM 170197
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová autíč−
ka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod.
Tel. 603872698 PM 170014

l

Energetická společnost E.ON dokončuje
v Mydlovarech na Českobudějovicku bate−
riový systém pro ukládání energie. Fungovat
by měl v lednu. Jde o investici za 24 milionů
korun, společnost využila dotaci.
„Kapacita úložiště je jedna megawatthodina,
bude−li provoz úspěšný, může se rozšířit až na
deset MWh,” řekl mluvčí společnosti Vladimír
Vácha.
Jde tak i první instalaci s touto kapacitou
v ČR. Baterie bude v areálu teplárny. V těchto
týdnech energetici dokončují zapojení.
Dodavatelem je společnost Siemens, vyvinula
technologii.
„Jde o kontejnerové řešení Siestorage, které
snižuje náklady na stavební část a rozsah
montážních prací na místě je rovněž minimál−
ní. Siestorage dovede obnovit dodávky elek−
trické energie nezávisle na ostatních zdrojích,
může významně přispět ke zvýšení nezávislos−
ti dodávek v lokálních či autonomních sítích
a k vyšší spolehlivosti elektrické sítě ve měs−
tech,“ uvedl mluvčí.
Pro společnost je to pilotní projekt, úložiště
má hlavně vyrovnávat odchylky obchodníka
s energií.
„Neznamená to ale, že by ho bylo možné vy−
užít pro krytí celé odchylky v obchodování
E.ON s elektřinou, na krytí celé odchylky by
muselo být mnohonásobně větší. Toto úložiště
však společnosti dovolí reagovat na přebytek
či nedostatek energie v reálném čase, tedy
mnohem efektivněji,“ dodal Vácha.
Tato aktivita navazuje na uskutečněné pro−
jekty mateřské společnosti E.ON v Německu.
(pru)

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

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. známky,
vyznamenání, odznaky
aj. sběratelské předmě−
ty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM 170005
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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 mo−
del děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
170013
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou
bižuterii.
Tel.:
603872698. PM 170015

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic−
kou buňku 5−6m x 3m x
3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jis−
tičů a osvětlení. Podla−
ha, strop a stěny zatep−
lené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palub−
kami. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému
používání. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
170026

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 4. 12. 2017

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

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu k rekon−
strukci do 300 tis. Kč,
tel. 606436736 RR 70742
PRODÁM menší RD v Ha−
lámkách v JČ, udržovaný.
Prosím jen SMS na tel.:
607477727. PM 170218
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,
případně s nebytovým
prostorem, tel.: 704540
401. RR 70744

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

PRODÁM náhradní díly
na nákladní automobil
DAF typ AE 45 FA, pěkné
pneu s disky, rozměr
i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou převo−
dovkou a kompletní dve−
ře do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také
díly na Avii 31 r.v. 1992,
motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodo−
vkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd Dále
prodám valníkovou sklá−
pěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113
PM 170029
PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěk−
né pneu, dobrý stav.
Cena 85000 Kč. Okres
Klatovy. PM 170183

l
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ným schůzkám. Zdraví
a diskrétnost podmínkou.
SMS na tel.: 774915656.
POZOR PŘÍLEŽITOST: PM 170198
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za staré
pohlednice či určené
fotografie
do roku
ŠŤASTNÉ a pohodové
1945, uvítám sbírku
vánoční svátky, v novém
či pozůstalost, po do−
roce hodně erotických
hodě mohu přijet za vá−
prožitků. Chceš si už teď
mi. Mobil: 602486490.
dát dáreček? Tak mi
RR 70830
můžeš zavolat, domluvit
EKOLOGICKÁ likvidace se, přijet. Hravá i smy−
vraků osobních a náklad− slná (ňadra č. 4), na
ních aut, vraky odvezeme vlastním originál fotu se
a vše potřebné rychle vy− na tebe těší. Od rána
řídíme. Vykoupíme starší průběžně přes den na
stavební stroje, nákl. tel.: 739869771. KŘI
automobily a zemědělské PM 170210
stroje. Dále provádíme
demontáž
ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 170033

KOUPÍM MERCEDES
190, r. v. 87−91, případ− MUŽ STŘEDNÍCH let, fi−
ně náhradní díly. Tel: nančně zajištěný, hledá
736139113. PM 170206 dívku nebo ženu k občas−
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Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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5 990 000 Kč
Dolní Nerestce: Usedlost (5.997 m2), Dolní Nerestce, okr. Písek
Nabízíme prodej vesnické zemědělské usedlosti z 19. století, jejíž součástí je bývalý hostinec se sá−
lem. Charakteristické stavení prošlo v posledních deseti letech rozsáhlou renovací interiérů, exteriérů
i zahrady. Součástí usedlosti v tradičním tvaru U je obytný prostor 4+1, malý kadeřnický salón, pro−
storný sál, zázemí hostince, velká stodola, dílna, garáž, chlívy a sklepy. Nemovitosti stojí na pozemku
o celkové výměře 5997 m2, přičemž stěžejní část zahrady se vzrostlými stromy je za stodolou.
IS: Elektřina 220/380 V, voda ze studny, vytápění kotlem na tuhá paliva (Dakon) s ústředním rozvodem
do radiátorů. Nemovitost nabízí možnosti rozšíření obytných prostor do podkroví hlavní budovy.
Nemovitost je ve výborném stavu, stále obývaná a udržovaná. Usedlost je umístěna na návsi klidné
malé vísky Dolní Nerestce v okrese Písek na rozmezí Středočeského a Jihočeského kraje 50 minut
autem z Prahy. Vhodné pro všechny, kteří hledají nadstandardní rekreaci či celoroční bydlení. Vhodné
i pro podnikání např. v agroturismu. Daň z nabytí nemovité věci (4%) není součástí kupní ceny. Tuto
daň hradí kupující. Výjimečná nabídka pro solidní zájemce.
& 734 319 300

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

700 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 200 000 Kč
1 500 000 Kč
1 300 000 Kč
2 200 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 800 000 Kč

G
875 000 Kč
1+kk, (29 m2),
ul. Harantova,
Písek – Budějovické Předměstí
Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnict−
ví se nachází ve druhém patře moderně zre−
konstruovaného domu. Z prostorné předsíně jsou samostatné vstupy do koupelny
s WC a do hlavní místnosti. Plastová okna, žaluzie, vlastní kombinovaný plynový kotel
Vaillant. Orientace oken je na severozápad. Bezproblémové parkování před domem.
Výborné spojení do centra města. Koupi bytu je možné financovat hypotečním úvěrem,
který vám zdarma zprostředkujeme. Nízké náklady na bydlení (700,− Kč zálohy na služ−
by včetně fondu oprav). Ukazatel energetické náročnosti: G − probíhá vypracování
PENB, údaj bude aktualizován.
& 734 256 400

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

900 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 300 000 Kč
1 300 000 Kč
1 900 000 Kč
2 300 000 Kč
2 200 000 Kč
1 800 000 Kč
2 200 000 Kč
2 300 000 Kč

