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Kavárna v Koldomu, aneb 
arogance exprimátora nezná mezí! 

Stanislav Brázda: Kdo s dárky
přichází, jistě má nějaké přání

Mezinárodní hudební festival
nabídne 23 koncertů
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Náš kraj potřebuje v Evropském
parlamentu zástupce, který bu−
de opravdu slyšet a bude scho−
pen prosazovat zájmy svých vo−
ličů. Takovým kandidátem může
být bez pochyby krajská radní
Radka Trylčová, která kandiduje
jako číslo pět na listině občan−
ských demokratů. Vzhledem
k postavení na kandidátce má
Radka Trylčová reálnou šanci
být do Evropského parlamentu
skutečně zvolena. Možnost, že
nás bude v Evropské unii zastu−
povat někdo, kdo opravdu rozu−
mí problémům našeho kraje,
můžeme navíc posílit prefe −
renčním hlasem, který má každý
volič hned dva. To, že Radka
Trylčová pochází z našeho kraje,
není ale zdaleka jediným důvo−
dem, proč si zaslouží dostat pre−
ferenční hlas.

Hlas proti suchu 
a pro kvalitu potravin
Radka Trylčová dokazuje svou
každodenní prací ve vedení kraje,
že není typem političky, která jen
vede plané řeči. S velkou vervou
se totiž pustila do řešení problé−
mů, které se dotýkají budoucnos−
ti každého z nás, protože souvisí
s  životním prostředím a kvalitou
života. Kraj se proto pod jejím ve−
dením například pustil do boje se
suchem a zaměřuje se také na
kva litu a dostupnost pitné vody.
Stejně aktivní je Radka Trylčová

také na poli řešení problémů, kte−
ré souvisí s kvalitou potravin.
Mnozí kandidáti o ní mluví teď,
s  příchodem voleb, Radka Tryl −
čová se této problematice věnuje
profesně i ve volném čase už
dlouhou dobu. 

Konec žlutého moře
v české krajině
Na poli, které propojuje oblast ži−
votního prostředí a zemědělství, za
něž Radka Trylčová ve vedení 
kraje odpovídá, se navíc nebojí

prosazovat jednoduché, ale funkč−
ní návrhy. Dokazuje to třeba fakt,
že jedním z  jejích hlavních pro −
gramových bodů ve volbách do
Evropského parlamentu je návrh,
aby Evropská unie přestala doto−
vat přimíchávání biopaliv, jako je
například řepka do pohonných
hmot. To je opět velmi aktuální ná−
vrh teď, kdy se česká krajina kvůli
podobným dotacím opět promě−
ňuje ve žluté pole, protože země−
dělcům se už nevyplatí pěstovat
potraviny. Radka Trylčová má na−
víc jasno, jak by mohly životnímu
prostředí pomoci peníze ušetřené
na těchto dotacích: „Ponechme je
ve stejné oblasti, ale věnujme je
na opatření, která budou zadržovat
vodu v krajině, a omezí proto šíře−
ní sucha“.

Radka Trylčová má navíc jako
ředitelka krajské hospodářské ko−
mory také bohaté zkušenosti
z oblasti podpory podnikání, takže
nebude v  Evropském parlamentu
podporovat nesmyslné regulace
a rozšiřování bruselské i domácí
byrokracie. A navíc má Radka
Trylčová západočeské srdce!

Dvakrát pětku!
A jak podpořit Radku Trylčovou
a její návrhy? Jednoduše: hlaso−
váním pro dvě pětky – zakroužko−
váním kandidátky číslo pět na kan−
didátce číslo pět.

Zadavatel: ODS /Zpracovatel: ODS

Kroužkujte Radku Trylčovou,
aby byl náš kraj v Bruselu slyšet
Dejte hlas pětce na kandidátce číslo pět
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Marta Kubišová je Jihočeška
a vždy se k tomu hrdě hlásila.
Narodila se v Českých Budě jo −
vicích, kde prožila dětství, stejně
jako na nedaleké Hluboké u ba −
bičky a dědečka. I když žije desítky
let v Praze, do rodného kraje se 
ráda vrací.

Rodilá Jihočeška sice před dvě−
ma lety 1. listopadu v den svých
75. narozenin ukončila svou pě−
veckou kariéru, ale letos udělá vý−
jimku. V rámci 30. výročí Same −
tové revoluce vystoupí 16. listopa−
du v pražské Lucerně. 

„Marta je národní symbol a je
potřeba velmi důkladně zvažovat,
s čím se spojovat. Každý týden
se jedná o desítky nabídek, a to 
i s ohledem na 30. výročí od sa−
metové revoluce. Téměř vše však
s díky a pokorou odmítáme, proto−
že Marta si chce také odpočinout
a k sametové revoluci vystoupí
skutečně výjimečně jen v Lucerně
v rámci koncertu Sametová
30tka,“ uvedl producent velkole−
pého koncertu Petr Větrovský.

Zazní zde tradičně píseň Modlit −
ba pro Martu. Kvůli písni se Kubi −
šová s Petrem Maláskem a dalšími
hudebníky vrátila do studia, aby
slavnou skladbu natočila znovu. Po
letech se pro ni rozhodla natočit
vide oklip. „S tím nápadem přišel
pan Větrovský. Tak se dohodl s pa−
nem Maláskem, že se i aktuálně

znovu nahraje, a to v ji−
ném aranžmá se smyč−
ci. Skladba se stala
symbolem a klip na toto
téma jí skutečně chybí.
Byl to dobrý nápad,
tak jsem i vzhledem
k 30. výročí od sameto−
vé revoluce souhlasila,“
uvedla zpěvačka.

Kubišová před dvěma roky zno−
vu nazpívala svoji zásadní píseň
po 49 letech. Skladbu Jindřicha
Brabce a Petra Rady, která se stala
jedním ze symbolů událostí roku

1968 a později i listopadu 1989,
s ní ve Studiu Sono nahrály Bára
Basiková, Blanka Šrůmová, Tereza
Černochová a Natálie Kocábová
a Naďa Válová, která taky žije na 
jihu Čech. 

Na nahrávce zazněl i hlas Hany
Hegerové, která vzhledem ke zdra−
votnímu stavu svůj kraťounký part
natočila doma.

S Modlitbou si Kubišová v době
normalizace užila svoje. „V červnu

1969 mi poprvé v Bratislavě kvůli
ní udělali scénu, že mě nebudou
zabírat kamery při vystoupení, tak
jsem řekla, ať si dělají, co chtějí, že
ji zpívat budu a ony se nějak 
z ničeho nic ztratily noty. Zpívala
jsem ji veřejně a od června 69
jsme ještě nějaké koncerty udělali.
Mě zakázali až v lednu 1970.
Vzpomínám si, že jsem ji pak tajně
zpívala u Havlů na Hrádečku,“
vzpomínala Marta Kubišová.

Zpěvačka byla jednou z hvězd
československé hudební scény
60. let. Za normalizace byla posti−

hována komunistickým režimem.
Někdejší mluvčí Char ty 77 se
mohla vrátit k vystupování až 
téměř po dvaceti letech v listopa−
du 1989. 

Kubišová je držitelkou řady oce−
nění. Mezi ně patří i Jihočeská šu−
pina, kterou hejtmani udělují vý−
znamným osobnostem společen−
ského života, které se zasadí za
dobrou prezentaci svého kraje. 

(pru), foto: archiv a VDN Promo

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Sochy z písku 
v Písku

Už po třinácté se v jihočeském
Písku uskutečí vernisáž obřích
soch z písku, nově zvané Pís −
koviště. Umělečtí sochaři na
nich začali pracovat tak, aby se
10. května, kdy se uskuteční ve−
řejná vernisáž u řeky, na ně moh−
li návštévníci podívat. Obří sochy
z písku v Písku budou letos na
motivy osudové písecké devítky.
Od 600. výročí založení husitské
městské republiky v Písku, až po
30. výročí obnovy demokracie.
Umělečtí sochaři jich letos vyro−
bí pět na náplavce u historického
Kamenného mostu.

Zapáchající 
poník vyhrál

Hodně kuriózní a měsíce se táh−
noucí spor o zápach z chovu
poníka mezi dvěma sousedy
v Holubově na Českobu dě jo −
 vicku skončil happyendem.
Maji telé zvířete  se zavázali, že
přijmou opatření, která mají
údajně obtížný odér, který  údaj−
ně omezoval sousedy v pobytu
na zahradě, eliminovat. Vyhro −
cené sousedské  neshody kvůli
chovu poníka Berušky na zahra−
dě jednoho z rodinných domů
skončily až u soudu, ale ještě
před tím, než soudkyně vy−
slechla svědky, se obě strany
dohodli na smíru.

Vyší rychlost 
na silnici 

ŘSD chce na některých úsecích
silnice zvýšit maximální povo −
lenou rychlost z 90 na 110 km
v hodině. Takové připravy začali
dělat na Českobudějovicku.
Kro mě jiného se kvůli bezpeč−
nosti musejí měnit i svodidla.
Na zavedení 110 kilometrů za
hodinu se už připravuje zhruba
sedmikilometrový úsek silnice
I třídy od ČB směrem na Lišov.
Trasa by měla být více plynulá,
bezpečná a budou zde osazena
i nová svodidla a dopravní zna−
čení. Práce mají být hotovy do
konce kvétna.

Marta Kubišová při natáčení své legendární písně Modlitba pro Martu

s kariérou skončila, ale letos…
Jihočeška Marta Kubišová
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Po 14 letech má českobudějovická
Krajská nemocnice nového gene−
rálního ředitele. Stal se jím MUDr.
Michal Šnorek, který od roku 2006
působí ve  zdejším kardiocentru.
V pozici předsedy představenstva
nahradil Břetislava Shona, který
zůstává v pozici ředitele Úseku
chirurgických oborů. 

Nový generální ředitel krajského
špitálu vystudoval medicínu a dlou −
hodobě je součástí vedení nemocni−
ce. Účastní se jednání představen−
stva i dozorčí rady. Od roku 2014
zastává pozici ředitele Úseku inter−
ních oborů. 

Ve vedení nemocnice se od po−
čátku podílí na činnostech s celo −
ne mocničním významem, zejména
na projektu Restrukturalizace
a rekons t rukce Horního areálu ne−
mocnice. Je zodpovědný za výkaz−
nictví zdravotní péče v systému
DRG, participuje na sledování vý−
konnosti a ekonomiky nemocnice
a hodnocení  výsledků benchmar−
kingu klinické produkce. Šnorek
dále koordinuje specializační vzdě−
lávání lékařů českobudějovické ne−
mocnice a podílí se na rozvoji kli−
nické spolupráce mezi všemi jiho−
českými nemocnicemi.

„Mým cílem je především udržet
nemocnici mezi nejlépe fungujícími
zařízeními v České republice, za−
chovat její ekonomickou stabilitu
a soběstačnost a nadále zvyšovat
úroveň poskytovaných zdravotních
služeb. Českobudějovická nemocni−
ce jako největší a nejvýznamnější
subjekt skupiny jihočeských ne−
mocnic bude současně s hlubší in−
tegrací v rámci tohoto uskupení hrát
aktivní a kreativní roli v utváření od−
větví zdravotnictví na úrovni regio−
nu,“ dodal nový ředitel. (pru)

Nemocnice má nového ředitele

Krajská radní Radka Trylčová:
Musíme zadržet každou kapku vody

Sucho. Slovo, které se v  posled−
ních týdnech skloňuje častěji než
kdykoli dřív. Změny počasí a zása−
hy do krajiny nás prostě dohonily.
Proto se i Plzeňský kraj snaží se
suchem bojovat. Podle radní pro
životní prostředí Radky Trylčové
jde především v první fázi o inve−
stice do vodovodních soustav.

„V poslední době přibývá obcí,
které hlásí problémy s  úbytkem 
pitné vody. Nouzové zásobování je
řešením krátkodobým. My to musí−
me řešit aktivně. Proto jsme nyní
uvolnili finanční prostředky, které
podpoří výstavbu nových vodo −
vodů a propojování stávajících. 
Jde o vůbec největší položku v roz−
počtu životního prostředí kraje,“ 
říká naléhavě.
� Je sucho v Plzeňském kraji už
opravdu vážným problémem? 

Jde o první vlaštovky, které ale
signalizují vážný problém. Problémy

s pitnou vodou se objevují i v obla−
stech, kde nás to překvapilo – na −
příklad v podhůří Českého lesa nebo
na severním Plzeňsku. Někde zdroje
vody vysychají, jinde se kvalita vo−
dy zhoršuje a objevují se v ní třeba
pesticidy. 
��Jak to bude kraj řešit?

Nechali jsme už zpra covat studii,
jak propojovat vodárenské sousta−

vy. Řada lidí má vlastní studnu
a z  různých důvodů se nechtějí na
obecní vodovody napojovat. Situace
se ale začíná měnit. Studny vysy−
chají, voda se zhoršuje. A tak zájem
o napojení na vodovod roste a do
budoucna bude určitě ještě vyšší.
Jenže ne všechny obce mají finance
na vybudování vlastního vodovodu
nebo jeho vybudování brání složitý
terén. Proto je třeba hledat mož−
nosti řešení. Kraj teď nabízí, že ob−
cím zaplatí jak studii, tak i projekt
na vybudování nového vodovodu.
Ale když už v obci zdroje pitné vody
vysychají, je i tohle všechno málo.
Je třeba tam odněkud vodu dovést.
A právě proto vznikla myšlenka
propojování vodá renských soustav,
kdy by bylo možné dostat vodu
z přehrad i do vzdálenějších míst. 
�� Takže by v  případě nouze bylo
možné přetáhnout vodu z  jednoho
konce kraje na druhý?

Ne úplně přes celý kraj, ale
na větší vzdálenosti určitě. Na −
příklad Nýrská přehrada má vel−
kou kapacitu a výbornou vodu, 
kterou by mohly využívat i další 
obce směrem k  Plzni nebo k  Do −
mažlicím.
�� Ale přehrady samy o sobě nic
neřeší, pokud voda prostě není.
Jak zajistit, aby nám voda z kraje
neodtékala, když ležíme na hor−
ních tocích našich řek?

V  minulosti jsme narovnávali 
toky řek, ničili tůně, rozorávali me−
ze a polní cesty. Teď musíme jít
opačnou cestou, a proto podporu−
jeme revitalizaci toků, meandry
a tůně nebo výsadbu stromů podél
polních cest. Jednáme se zeměděl−
ci o jejich hospodaření, aby se vo−
da v  krajině udržela. Ve městech
diskutujeme o možnostech zele−
ných střech a fasád, o budování re−
tenčních nádrží na dešťovou vodu.
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Výběrová řízení na práce za
skoro 300 milionů korun vy −
psal NP Šumava. Jde o práce
v lesích na následující dva roky.
Firmy, které vzejdou z tendru,
podepíšou s parkem rámcovou
smlouvu, bez níž se nebude
moci v lesích zasahovat. Sub −
jekty, jež uzavřou s parkem
smlouvu, budou smět usilovat
o zakázky týkající se těžby, sá−
zení a dalších zásahů. 

„Uchazeči musí podávat své
nabídky do výběrového řízení
nově systémem národní elek −
tronický nástroj, což nařídila
vláda. Změna spočívá dále
v tom, že nabídky účastníků
musí být podávány pouze elek −
tronicky s využitím  elektronic−
kého podpisu a za použití šifro−
vacího klíče, který poskytujeme
společně se zadávací doku−
mentací,“ uvedl náměstek ředi−
tele šumavského národního
parku Jan Kozel.

V minulosti podepisovala
rám covou smlouvu na dvouleté
období vždy zhruba stovka 
firem. Existuje možnost, že by
v lesích mohly pracovat i sub−
jekty, aniž by měly podepsanou
rámcovou smlouvu. „Taková
situa ce by však ale nastala
v momentě nějakého extrémní−
ho orkánu, jenž by způsobil
rozsáh lé škody. Potom bychom
práce v lesích mohli pomocí
výjim ky umožnit i jiným fir−
mám,“ řekl Kozel.

Loni šumavský národní park
vytěžil více než 250 000 krych−
lových metrů dřeva, což bylo
výrazně více než v minulých 
letech. Nárůst způsobila likvi −
dace následků polomů z let
2017 a 2018. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tendry na Šumavě 
za 300 milionů

Letošní Mezinárodní hudební 
fes  tival Český Krumlov nabídne
23 koncertů napříč všemi žánry.
Osmadvacátý ročník se uskuteční
od 19. července do 10. srpna
v dobových prostorách českok−
rumlovského zámku. Na tradiční
hudební přehlídce nabídnou čeští
i zahraniční interpreti klasickou
hudbu, muzikál, operu, jazz
i world music. 

„Letošní festival v ně kte rých
oblastech navazuje v úspěšných
koncertech na předchozí ročníky
a zároveň přináší nové umělecké
projekty, jako například zahajovací
večer u zámecké barokní fontány,
operní představení Händelovy Ter −
psichory nebo dva koncerty k 30.
výročí pádu železné opony na pro−
stranství a v interiéru boletického
kostela,“ uvedl prezident festivalu
Jaromír Boháč.

Zahajovací galavečer bude patřit
vystoupení barokní hudby z doby
vlády francouz ského krále Ludvíka
XIV. Vý prav né představení s názvem
Venuše a živly: Hudba a tanec doby
Krále Slunce přiblíží dobu konce
17. a začátku 18. století. Koncert
se uskuteční u barokní fontány
v Zámecké zahradě.

Na festivalu se také 20. července
představí desetinásobní držitelé 
ceny Grammy Take 6 spolu se

Severočeskou filharmonií Teplice.
Společně rozezní prostor Pivovarské
zahrady ze 16. století moderním
gospelem s jazzem, soulem, fun−
kem, R&B a popem.

„Hlavní exteriérové prostředí je
Pivovarská zahrada. Takže poté, co
se zahájení odehraje na zámecké
zahradě v dobově barokním stylu,

tak hned skočíme na současnost
a koncert druhý bude soubor 
Take 6,“ upřesnil Boháč.

Z osobností klasické hudby se
představí například houslový vir tuos
Ivan Ženatý. Jeho houslový reci tál
se uskuteční 31. července v Maš −
karním sále v programu Večer 
s J. S. Bachem – vzácné Guarne riho

housle v rukou Mistra. Pros −
tory Maškarního sálu budou
také hostit 8. srpna koncert

Har monie dechů, strun a kláves hor−
nisty Radka Baboráka s kytaristkou
Miriam Rodriguez Brüllovou.

Unikátní spojení klasické a lidové
arménské hudby s rockem a jaz−
zem 2. srpna nabídne soubor The
Nag hash Ensemble of Armenia
a smyčcová sekce Jihočeské fil−
harmonie. Armén ské instrumenta−

listy hrající na duduk, oud, dhol
a klavír dopl ní filharmonici pod ve−
dením armén sko−amerického skla−
datele Johna Hodiana.

Hrát se bude v zámecké jízdárně,
Maškarním sále, v Pivo varské za−
hradě, zámecké zahradě i kostelích.
Program a další zajímavosti najdou
zájemci na webu MHF. (pru)

Mezinárodní hudební festival
nabídne 23 koncertů 
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou z pedagogických předmětů.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz 

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2019/2020.

Jelení paštika, ovčí jogurt i ovocná
šťáva získaly značku Chutná Hez −
ky, Jihočesky. Do 13. ročníku sou−
těže se přihlásilo 43 potravinářů
a zemědělců se 105 produkty.
Značku má 40 výrobků. Výsledky
vyhlásila jihočeská agrární komo−
ra, značku bude letos propagovat
v nové českobudějovické pro −
dejně, v seriálu o místních potravi−
nách a na billboardech. 

„Nejvíce, pět oceněných, je mezi
pekařskými výrobky. Ceny za chléb
a žitnou placku mají firmy Chleba
se solí, Po lanských, Pe −
nam, Dačická pekárna
a Pekařství PNM.
Po dvou oceněních
dostali výrobce
rybích produktů
Tilapia, řeznictví
Mauz, rodinná farma
Výrov, výrobce sýrů
Jan Bareš, velko obchod
Polan ských, Dačická pe−
kárna, výrobce nápojů Karel
Gregora a Zámecký liho var Blatná,”
uvedla ředitelka jiho české agrární
komory Hana Šťastná.

První místa ve 12 kategoriích 
získaly paštika z jelenů a daňků, su −
šené maso Jihočeské jerky, herme−
lín Popelák, ovčí jogurt borůvkový, 
žitná placka, staročeský žitný per−
ník, bezlepkový čokoládový zá ku −
sek s likérem, vinný nápoj Boro van −

ské borůvkové, lhenická jablečno−
hrušková ovocná šťáva, kozí mléčný
karamel, pivo Hulvát a lipový med.

Kvalita výrobků podle Šťastné
každý rok roste. Přibývá těch váza−
ných na originální receptury a zají−
mavě se snoubí s inovací. Letošním
trhákem bylo vysoké zastoupení
výrob ků, které mají dobrý vliv na
zdraví, například čaj z hlohu peře−
noklaného nebo šťáva z kysaného
zelí. V lahůdkářských výrobcích ne−
chyběly tradiční regionální suroviny:
paštika z daňčího masa, salát 

z kapra, ovčí jogur t, kozí
sýr, staročeský perník. 

„Velmi pozitivní
ohlas měl karamel
z kozího mléka, což
nezní moc vábivě,
ale kozina z toho

nebyla cítit a kon −
zistence, chuť, vůně
unikátní,” dodala Hana

Šťastná.
Agrární komora pomůže vítěz−

ným potravinám proniknout do part −
nerských obchodů a obchodních 
sítí. Za 12 ročníků soutěže hodnotili
komisaři 1658 výrobků.  Známku
Chutná Hezky. Jihočesky dosud 
získalo 330 produktů. Cenu může
získat  jen potravina a nápoj vyrobe−
né v jižních Čechách. Značka výrob−
ci zůstává, pokud výrazně nezmění
složení, řekla Šťastná. (pru)

Cenu Chutná Hezky – Jihočesky 
mají jelení paštika i ovčí jogurt
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Při úklidu najdeme občas různé před−
měty včetně starých šperků, zubních
korunek, příborů a jiných kovových
předmětů. I když si nejste jisti, že jde
o drahý kov, přijďte a my Vám prove−
deme bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné poklady,
které můžete rychle směnit na pení−
ze. Návštěva u odborníka se v tomto
případě rozhodně vyplatí.

Paní  Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po pra−
rodičích a bylo mezi nimi také
zubní zlato. „Tenkrát se mi oškli−
vilo a zlaté šperky mi připadaly
staromódní, proto jsem na ně

rychle zapomněla“ a navazuje.
„V poslední době jsem ale často
slyšela o tržních cenách zlata,
proto jsem se nyní rozhodla jed−
nat. Hodnota mého zlatého po −
kladu 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 podceňované a lidé
ho často nechávají u zubaře nebo jej
doma odloží stranou, protože je ne−
vzhledné a nevědí co s ním. Zákazníci
jsou pak vždy mile překvapeni, když
peníze za zubní zlato drží v rukou,“
potvrzuje vedoucí plzeňské pobočky
Zlaté Banky. „Stejné je to i se starými
stříbrnými příbory, které často leží

bez povšimnutí ve sklepě nebo v ko−
moře. Z důvodu vysoké hmotnosti
mohou lidé i zde získat nemalý fi−
nanční obnos,“ vysvětluje. Pro toho,
kdo neví, jak naložit se starým zlatem
nebo stříbrem, doporučujeme navští−
vit jednu z poboček Zlaté Banky, kde
Vám odborný personál poradí a záro−
veň i nabídne nejvyšší možnou vý−
kupní cenu, kterou určuje světová
burza v Londýně.

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I.  – (vravo od staré radnice)  

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Zubní zlato – ne příliš atraktivní,
avšak cenné!

Prodej zlata se ve Zlaté Bance vyplatí
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Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ byl
založen v roce 1997 a během
uplynulých dvou desetiletí
se stal nedílnou součástí
hudebního a kulturního
dění jihozápadočeského
regionu a přilehlého Ba −
vor ska. Festival spojuje
zejména česká a bavor−
ská hudební tělesa i pub−
likum a pomáhá jim pře−
konávat důsledky kom −
plikovaného vývoje vzá−
jemných vztahů v minu−
lém století.
V letošním roce bude festi−
val probíhat od 17. května
do 2. června 2019. O za−
hajovací koncer t festiva −
lu v kostele sv. Mar tina
v Klenčí pod Čerchovem
se postará renomovaný
komorní sbor En arché.

Ve spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni zazní tradičně
jeden z koncertů také v Plzni, kde

22. května komorní orchestr Con −
sor tium musicum a také pořadatel
festivalu, klatovský komorní sbor

Kolegium pro duchovní hudbu,
přednesou část slavnostních ba−
rokních nešpor.
Dalším dramaturgickým vrcholem

festivalu bude koncert zakladatele
festivalu komorního sboru Lae −
titia Praha z děl italského barok −
ního skladatele Antonia Caldary
kona ný v Klatovech v kostele
sv. Martina na Hůrce 25. května. 
Letošní 23. ročník festivalu vrcholí
o prvním červnovém víkendu, jenž
přinese další pozoruhodná vystou−
pení. V neděli 2. června přednesou

Kolegium pro duchovní hudbu
a Consortium musicum v ba−
vorském Bogenbergu barokní
mši českoněmeckého sklada−
tele Gunthera Jacoba, bavor−
ský mužský vokální kvar tet
Lamer Winkel Viergesang vy−
stoupí se svým repertoárem
bavorských lidových duchov−
ních písní v kostele v chod−
ských Nemanicích. Letošní
festival zakončí v tentýž den
koncer t Klarinetového sou−
boru Prachatice v sále klatov−
ské radnice. 
Přijměte prosím naše pozvání
na festivalové koncerty a vy−
stoupení. Podrobnější infor−
mace o nich naleznete na
www.fdh.klatovynet.cz

Vít AschenbrennerKolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum Plzeň v Betlémské kapli v Plzni

Petici proti omezení vstupu do
části zahrady u zámku v Hluboké
nad Vltavou podpořil kromě míst −
ních politiků a tisíců lidí také
Jihočeský kraj. Petici sepsali oby−
vatelé Hluboké. Hejtmanka Ivana
Stráská ji předá ministru kultury
Antonínu Staňkovi. 

Památkáři začali před několika
měsíci zahradu u zámku zamykat

s odůvodněním, že tak činí kvůli
vandalům. „Zahrada byla vždycky
otevřená a vždy bylo umožněno 
lidem jít na zámek a užít si toho
roman tického prostředí. Podle
nás je škoda tu zahradu zavírat,“
uvedla hejtmanka Stráská. Zámek
Hluboká nad Vltavou je po Čes −
kém Krumlově a Lednici třetí nej −
navštěvovanější památkou v ČR.

V jeho zahradě se mimo jiné na −
táčela část pohádky Pyšná prin −
cezna. Zámek si loni prohlédlo 
288 000 lidí.

Nyní je zahrada otevřená jen v do−
bě, kdy je přístupný i zámek. Podle
Stráské to není správné řešení. 

„Domnívám se, že památky i zá−
mecké zahrady a jiné parky jsou
dědict vím našich předků a neměly
by být před námi uzavírány,“ dodala
Stráská.

V zahradě jsou podle památkářů
starobylé dřeviny. Za vzácné ozna−
čili asi 20 stromů z let 1850 až
1870. „Někteří návštěvníci ničí uni−
kátní stromy a keře, lezou do vy−
puštěných i napuštěných kašen,
ohrožují zámek drony, zkoumají,
jak se dostat do obřadní síně či na
litinovou terasu. Hrají v zahradě fot−
bal, venčí zde psy bez vodítka, za−
palují ohně a pro dobré selfie jsou
schopni vyšplhat kamkoliv,“ řekl
před časem hlubocký kastelán
Martin Slaba. (pru)

Jihočeský kraj proti omezení vstupu 
do zámecké zahrady na Hluboké

Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“
se stal nedílnou součástí kulturního života
česko−bavorského pohraničního regionu

Pozor na klíšťata
Hygienici i lékaři na jihu Čech
velmi důrazně varují před akti −
vitou klíšťat. Sice sotva začalo
jaro, ale jejich aktivita je už na
osmém stupni z deseti, což zna−
mená nesedat a nelehat do trávy
a používat repelenty. Za necelých
pět měsíců letošního roku už
evidu jí hygienici více onemocně−
ní než ve stejném období minulé−
ho roku. Nejvíce nemocných je
na Českobudějo vicku, nejméně
na Písecku.

Mlékomaty končí
Před lety velký hit, dnes buď oje−
dinělá záležitost, nebo i ostuda
města. Jde o mlékomaty, které
z mnoha jihočeských měst vy −
mizely po stovkách a podle pro−
ducentů mléka se tyto stroje
zkrátka už nevyplatí provozovat.
Na jihu Čech je už jen pár mléko−
matů – například v Milevsku,
kde už ale jeho provoz koncem
května končí, nebo v Táboře, kde
je nějakou dobu mimo provoz.
O nové zájem už není. 



9Rozhled – Jižní Čechy 5/2019 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nemocnice 21. století už potřetí
Píseckou nemocnici, která se řa −
du let řadí ke špičkám nejenom
v Jihočeském kraji, ale také v celé
ČR, lze označit jako ´Nemocnici
21. století´! 

Je jednou z mála v zemi, u které
Česká lékařská komora může ga−
rantovat občanům, že budou oše t −
řováni dostatečným množstvím
patřič ně erudovaných lékařů. Ne −
mocnice Písek obhájila post „Ne −
mocnice 21. století“ už potřetí.

„Naším cíelm je ocenit a propa−
govat ta zdravotnická zařízení, která
splňují náročné požadavky na po−
skytování zdravotní péče lege artis,
tedy na úrovni medicíny 21. století.
Bez kvalifikovaného zdravotnického
personálu nelze poskytovat kvalitní
zdravotní péči, proto je dostatečné
množství  patřičně  kvalifikovaných

lékařů prvním kritériem pro udělení
certifikátu  kvality ČLK Nemocnice
21. století. Česká lékařská komora
sleduje se znepokojením prohlubu−
jící se nedostatek kvalifikovaných
lékařů a zdravotních sester i kritic−
kou personální situaci některých
lůžkových zdravotnických zařízení.
V sou časnosti bohužel nemůžeme
občanům garantovat, že jsou ve
všech zdravotnických zařízeních
léče ni dostatečným počtem patřič−
ně kvalifikovancých lékařů,“ uvedl
MUDr. Milan Kubek, prezident 
Čes ké lékařské komory.

„Certifikát považuji za významný
zejména pro vědomí pacientů, že jsou
ošetřováni kvalifikovanými lékaři 
i sestrami a že jich máme dostatek.
Situace má přesah i do kreditu ne−
mocnice jako zodpovědného a zají−
mavého zaměstnavatele, kde se mla−
dí mají od koho učit, kde minima −
lizujeme přetěžování zdravotníků.
Personální práci považuji v dnešním
zdravotnictví za jednu z nejdůležitěj−
ších. Písecká nemocnice zůstává stá−
le kvalitní značkou pro svého vlastní−
ka, Jihočeský kraj,“ řekl předseda 
písecké nemocnice Jiří Holan. (pru)

Pojďte s námi do roku 1336,
a to v sobotu 11. nebo v nedě−
li 12.května! Tentokrát se po−
díváme do časů mládí Otce
vlasti. Karel IV. je moravským
markrabětem a slaví na Vel −
harticích 20.narozeniny.

Koho na Velharticích potká−
te? Nemůže chybět Karlova
manželka Blanka z Valois.
A samozřejmě také Bušek
mladší z Velhartic, věrný přítel,
služebník a kumpán mladic−
kých výbojů!Pánem hradu je ovšem
stále ještě Bušek starší z Velhartic
a ten pozval také českého krále Jana
Lucemburského. 

Staňte se i hosty na Velhar −
ticích užijte si zábavy, které
jsou přichystány pro urozené
panstvo.  Buďte svědky jedná−
ní, která povedou Lucem −
burkové mezi sebou i se svými
spojenci. Přijede moravský
velmož Čeněk z Lipé. A až
z dalekých Prus na severozá−
padě Polska dorazí sám vel−
mistr řádu německých rytířů!
Uvidíte válečníky na koních,
krásné tanečnice, statečné

šermíře a potěší vás
i dobová hudba. Při −
jede také sokolník se
svými dravci a králov−
ský psovod se svými
chlupatými svěřenci.
V předhradí postaví
své stánky trhovci se
svými výrobky a hos−
podští s dobrým jíd−
lem a pitím. Pro děti
jsou připraveny hry
a soutěže, střelnice

z luku i z kuše a také dobový kolo−
toč. Uvidíte ukázku rýžování zlata
a sami si zkusíte, zda dokážete zís−
kat nějaké zlatinky. V hradním příko−
pu budou rytíři na koních předvádět

své dovednosti. Na koních
se budou moci povozit i malí
návštěvníci.  Každý si také bu−
de moci vyzkoušet, jak se
psalo husím brkem ve stře do −
věké pisárně neboli scripto−
riu.V sobotu i v neděli se začí−
ná na velhar tickém náměstí
v 10:00 hodin. V sobotu večer
jsou od soumraku (19:30 ho−
din) připraveny noč ní prohlíd−
ky hradu se zajímavým pro−
gramem a ohňovými efekty.

Přijeďte na velhartický hrad 
oslavit narozeniny Karla IV.
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Okolo 300 účastníků přijelo do
Grafenau na 3. Bavorsko−český den,
který se uskutečnil ve Forum AMF
u firmy Knauf AMF. Letošní téma by−
lo „Industrial Services Excellence“
a bylo ukázáno, jak si firmy mohou
prostřednictvím inovativních služeb

získat nové zákazníky a dostat se na
nový trh, aby byly zajištěné i do bu−
doucnosti. Dr. Stefan Mang, jednatel
CenTouris, to vysvětlil na příkladu
firmy Hilti, která došla k závěru
„Nikdo nepotřebuje vrták, ale otvor
ve zdi“. Na základě toho vyvinula
nové nabídky služeb, které vedly ke
konkurenční výhodě. Jak se firmám
Knauf AMF a ZF povedlo integrovat

více služeb, ukázali pan Karl Wenig,
jednatel Knauf AMF GmbH & Co. KG
a Dr. Ing. Christian Reischl, vedoucí
oddělení Data Analytics u ZF Frie d −
richshafen AG.
Vrcholem akce byl jako již v minulých
letech networking po oficiální části

akce, neboť většina účastníků profitu−
je zejména z osobních rozhovorů
a nových kontaktů. U stolů, které byly
rozděleny podle odvětví, probíhaly ži−
vé diskuze. Obdobné to bylo u tabulí,
kde mohly firmy zveřejnit, co nabízejí
a co hledají. Manažerka kon taktních
sítí ing. Jaroslava Pongratz tyto infor−
mace dvojjazyčně připravila a infor−
mace následně společně s dotazníky

z akce vyhod −
notí a zpro střed −
kuje následné
kontakty. 
Tento praktický
přístup, kdy centrálními jsou
osobní setkání, je to, co činí
Bavorsko−český den pro
firmy úspěšným. Dr. Olaf
Heinrich, prezident kraj−

ského sněmu Dolního Bavorska, který
nad akcí společně s hejtmankou
Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Strás −
kou, hejtmanem Plzeňského kraje
Bc. Josefem Bernardem a hejtman−
kou Karlovar ského kraje Mgr. Janou
Mračkovou Vildumetzovou převzal
zášti tu, označil signálem, kdy se
účastníci setkají mimo velká centra
a mají možnost se přehraničně pro −

pojit. „Chceme tím
zdůraznit, že bavor−
sko−český hospo−
dářský prostor je
perspektivním ví−

tězným regionem“. Také zá−
stupkyně zemského rady

okresu Freyung−Grafenau
vyzdvihla potenciál příhra−
ničního regionu. 

Účastníci byli velice spo −
kojeni. Příkladem je reakce pana
Andrease Spamera−Schmidta, perso−
nálního poradce z Mnichova, který
konstatuje: „Je to první akce tohoto
charakteru, kterou jsem navštívil
a jsem velice nadšen, jak je vše na vy−
soké úrovni připraveno a zorganizo −
váno. Je vidět, že v tomto regionu se
opravdu ekonomicky něco děje.“
Manažerka kontaktních sítí Jaroslava
Pongratz společně s Bertramem
Vogelem, jednatelem Niederbayern−
Forum, kteří jsou hlavními organizáto−
ry akce, slyšeli hodně pozitivních
zpětných vazeb typu: „Před chvilkou
jsem se seznámil s firmou, s níž bu−
deme od nyní spolupracovat. Neznali
jsme se, ačkoliv jsme od sebe vzdá −
leni pouze několik kilometrů.“ Je to
„win−win“ situace pro obě strany
a další příklad pro příhraniční region,
který je právě díky své poloze regio−
nem vítězů.                             (po)

3. Bavorsko−český den pro firmy

Kontaktní údaje:
Evropský region Dunaj−Vltava

Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MBA, Manažerka kontaktních 

sítí Bavorsko – Čechy
Kolpingstraße 1

D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194

j.pongratz@euregio−bayern.de

Zleva: Vládní prezident Dolního Bavorska Rainer Haselbeck, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf
Heinrich, zástupkyně zemského rady okresu Freyung−Grafenau Helga Weinberger, Dr. Stefan Mang (jednatel CenTouris),
ing. et ing. Jaroslava Pongratz, MBA (Evropský region Dunaj−Vltava), Dr. Ing. Christian Reischl (ZF), Peter Schmid (vláda
Dolního Bavorska), Bertram Vogel (Niederbayern−Forum), Katharina Wierer (HWK), Mgr. Alice Prokeš Gregová
(Jihočeská hospodářská komora), Karl Wenig (jednatel Knauf AMF) a Peter Sonnleitner (IHK).

Bavorsko−český hospodářský prostor
je perspektivním vítězným regionem

Nejmenší srdeční defibrilátor v Čes −
 ké republice voperovali pacientovi
lékaři českobudějovického kar −
diocentra. Přístroj měří jen několik
centimetrů a váží 82 gramů. De −
fibrilátor by měl výrazně zvýšit věk
dožití pacienta a snížit  možné
srdeč ní problémy. 

„Je menší a lehčí. Obrovskou
devi zou je dvojnásobná životnost
defibrilátoru oproti standardním
přístro jům a mnohé technické vy−
lepšení,“ uvedl lékař Aleš Bulava
s tím, že s tímto defibrilátorem mo−

hou pacienti například podstoupit
vyšetření magnetickou rezonancí,
což dříve nebylo možné. Životnost
defibrilátoru dosahuje až 15 let. 

První defibrilátory vážily víc než
čtvrt kilogramu. Současný defi  bri −
 látor má až o 60 procent nižší váhu.
Jeho cena se pohybuje kolem 
300 000 korun. 

Přístroj je určený pro pacienty
s poruchami srdečního rytmu.
Podle lékařů  přístroj výrazně zvyšu−
je délku a kvalitu života lidí s těmito
problémy. 

„Trpěl jsem dušností a závratěmi,
léčil jsme se pouze pomocí prášků.
S  defibrilátorem se můj stav výraz−
ně zlepšil. Navíc ani není na první
pohled  poznat, že nějaký přístroj
v těle mám,“ řekl pětapadesátiletý
Petr Tkáč, jenž se stal prvním pa−
cientem s nejmenším defibrilátorem
v České republice.

Kardiocentrum v českobudějo −
vické nemocnici ročně implantuje
přibližně 250 srdečních přístrojů.
V republice tento zákrok každoročně
podstoupí přibližně 4500 lidí. Podle

Bulavy počet stoupá přímo úměrně
s věkem dožití. „Na začátku 90. let
minulého století lidé umírali v prů −
měru kolem 65. roku  života. Nyní
se ta hranice posunula až o 12 let.
A samozřejmě v tomto věku  se mo−
hou srdeční problémy více vyskyto−
vat,“ dodal Aleš Bulava. (pru)

Voperovali nejmenší defibrilátor
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Kavárna v posledním
patře legendálního čes   −
kobudějovického Kor −
do  mu bývyla legen −
dární. Pak se změnila
v pizzerii a dodnes si
občané domu, který je
památkově chráněný,
pamatují na řadu pro −
blémů s tím spojených.
Magistrát  města, prioritně expri−
mátor a před časem soudně stíha−
ný Juraj Thoma si  vymysleli, že by
se kavárna mohla vrátit. Jenomže
se jaksi město ´zapomnělo´ zeptat
obyvatel, co na to říkají. Logicky
jsou proti. Co jim ale vadí  nejvíce,
je neskutečná arogance člověka,
který je placen z jejich daní.

První náměstek primátora Juraj
Thoma by si přál, aby se kavárna
s výhledem vrátila do Koldomu.
Město vypsalo výběrové řízení na
provozovatele kavárny s tím, že na
jeho náklady by měly být učiněny
i stavební úpravy. Znamená to ale,
že by mu město odpouštělo nájem
za úpravy, které by udělal. Co je ale

šokující je to, že za−
tímco byty radnice
pronajímá nově na
dobu určitou, někte−
rým dokonce jen na 3
měsíce, pro kavárnu
nabízí smlouvu na do−
bu neurčitou.
„Velmi nás mrzí pří−

stup města. V živé pa−
měti máme, jak obrovské problémy,
hluk, vyplavené byty, nepořádek, zá−
sahy policie jsme tu zažili, když se
kavárna, která si na sebe nevydělala,
proměnila v pizzerii. Jak se to tehdy
s radnicí řešilo a ta nakonec vypově−
děla provozovatelce smlouvu a zavá−
zala se, že v po sledním patře domu
už nikdy nebude restaurační provoz!
A teď? O nás, bez nás. Když jsme
sepsali petici a dali desítky jasných
argumentů – odluku, přes hospoda−
ření, až po bezpečnost, tak jsme se
setkali jen s arogancí pana náměstka
Juraje Thomy. Ten nám doslova řekl,
že když nám vadí hluk, máme se
odstě hovat do klidné části města,
pořídit si tam byt. Když jsme se ptali,

kde na to máme vzít, odpověděl, aby−
chom si na to vydělali,“ uvedla Hana
Janová, obyvatelka posledního patra
českobudě jo vického Koldomu. 

Odpověď exprimátora, který byl
několik let popotahován po sou−
dech kvůli údajné ´korupci´ za IT
zakázky města, obyvatele domu
šoko vala! „Něco tak arogantního
jsme dlouho nezažili. Mrzí nás, že
nikdo z města nepřišel a nezeptal se
na naše názory. Ale teď, až prý vy−
berou možného provozovatele, prý
chtějí udělat schůzi. A to k čemu?
Když už bude někdo vybraný. Co je
to za postup?,“ diví se Janová i dal−
ší oby vatelé domu.

Juraj Thoma dokonce odpůrcům
řekl, že dům je města, oni jsou ná−
jemníci a v podstatě jim není nic do
toho, komu se komerční prostory
pronajmou. Přitom dům je města
a tedy i jejich obyvatel.

V posledních letech byly v prosto−
rách kanceláře. Ale i s jedním z pro−
vozovatelů (s posledním) byly pro−
blémy. Hluk, nepořádek, arogantní
jednání. „A když před loňskými

Vánocemi praskla nějaká trubka
a zatékalo několika lidem do bytů,
město ani domovní správa neměla
přístup do svých městských prostor
a nájemce to neřešil. Byl arogantní.
Nakonec museli do prostor vstoupit
násilím hasiči, aby havárii vyřešili.
Sami se divili, že v bezpečnostně
nejrizikovějším domě nejen ve měs−
tě, ale i v kraji, nejsou ochranné 
prv ky a zároveň nikdo neměl do
prostor přístup, když se něco dělo,“
namítají lidé z Koldomu.

Objekt by potřeboval řadu úprav
a investic. Nikdo z města například
neřeší parkování v okolí, úpravu
míst pro kontejnery, zeleně, možné
rozšíření parkovacích míst podél 
domu namísto části zeleně tak, aby
auta nestála na křižovatkách. „Ale
pan Thoma, kterého vždy zajímaly
hlavně nesmysly a nepodstatné 
věci, oproti těm podstatným, si
usmyslel, že kavárna tam bude.
Proč tak usiluje, aby tam byla. To
ji někomu slíbil? Nebo se chce 
kochat pohledem na Budějovice?
Město mělo s námi nejprve jednat
a zjistit náš názor, protože zkušnosti
s tím tu má řada lidí. Ale vše řídí pan
Thoma, který si v podstatě něco
vzal do hlavy a musí být po jeho,“
dodali obyvatelé domu. Jasněji, co
v nejvyšším patře bude, by mělo být
v polovině května. (pru)

Náměstek primátora 
Juraj Thoma

Kavárna v Koldomu, aneb
arogance exprimátora nezná mezí!
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Dnes jsem si vybral nanejvýš
zajímavé téma, jakým je pro−
stituce. Do mé poradny cho−
dí i prostitutky, takže jsem
pronikl i do jejich světa. Vy −
po zoroval jsem zvláštní věc.
Většina z nich nosí křížek.
Když jsem se zabýval amule−
ty a talismany, opakovala se
jedna věc. Kdo se nechtěl
zamilovat a mít trvalý vztah,
nosil křížek. Ze zkušenosti
se potvrdilo, že to funguje.
Netý ká se to těch, kdo již
vztah mají. A zvláštní je, že
když žena s křížkem na krku
přišla, většinou tvrdila, že jí
křížek koupil partner. Je jas−
né proč. Aby se náhodou ně−
kde jinde nezamilovala. Pro −
to tvrdím, že je mnohdy ob−
tížné rozlišit, s jakým úmys−
lem a proč dostáváme dárky.
To se netýká jen přívěšků ne−
bo prstýnků.
Jeden klient měl velké zdravot−
ní potíže a přišel je se mnou ře−
šit. Zjistil jsem, že zdravotní po−
tíže má od té doby, co si pořídil
nějakou věc do bytu. Přiznal se
mi, že dostal obraz od kamará−

da, malíře. Věštbou mi vyšlo, že
malíř má duševní poruchu a je−
ho negativní energie je v onom
obraze. Řekl jsem mu, že po−
kud nechce mít problémy,
ať se obrazu zbaví.
Netvrdím, že mu−
sím mít vždy
pravdu, ale je
dobré si tak zá−
važné tvrzení
ještě někde
ověřit. On to
neudělal a do
roka zemřel.
Proto je důle−
žité vážit, od
koho a za jakým
účelem dostáváme
dárky. Čínské přísloví
praví: „Kdo s dárky přichá−
zí, jistě má nějaké přání“.
Podle statistiky se předpoklá−
dá, že prostitucí se živí v Čes −
ku 13 až 15 tisíc žen. Podle mé
věštby je jich dvojnásobek.
Lidé je většinou odsuzují, ale
neuvědomují si, že prostituce
je například i to, když někdo
svolí k sexu za naturální mzdu,
jako jsou například prémie
v zaměstnání, vyšší pracovní
pozici, zejména (podle vy jád −
ření klientů) ve státních institu−
cích. Asi to není neobvyklé, jak
dokládají klientky. To vše má
stejného jmenovatele: rychlé 
a relativně jednoduše vyděla−
né peníze. Podle mé věštby
se takto chová cca 35% žen
a 10% mužů. 

Protože jsem věštil mnoha ta−
kovým ženám, přišel jsem na
jeden další společný jmeno−
vatel a tím je porucha osob−
nosti. Ale to je důsledek. Pří −
činou je chyba v rodinném
systému. Většina těchto žen ří−
ká, že sex za peníze bere jako

strategii přežití. Když jsem
jim namítal, že existují

i jiné možnosti vy −
dělání peněz, uká −

zalo se, že se
jim moc praco−
vat za běžnou
mzdu nechce. 
Proto má kaž−
dé dítě dva ro−
diče, kdyby je−

den selhal, má
druhého. Když

selžou oba, ze −
jmé na matka, pro−

blém je na světě. A to
je moje zkušenost s prosti−

tutkami. Jsem přesvědčen, že
klienti prostitutek neřeší to, že
sexem s prostitutkou sdílejí její
problémy, nehledě na infekce,
které přenášejí do svého rodin−
ného systému.
V oblasti prostituce nehraje
roli vzdělání. Byl jsem v kon−
taktu s jednou psycholožkou,
která se živila
jako společ ni −
ce. Tvrdila, že
čeká na vhod −
ného bo ha té −
ho klienta, se
kterým si vysnila,
že vytvoří rodinu. Věštil jsem jí,
že „vrána k vráně sedá“ a tudíž
se jí to nepovede. A také ne −
povedlo. Ten „pan vysněný“,

poslední její klient, byl bohatý
cizinec. Klientce bylo 36 let, je−
mu 50 let. Varoval jsem ji, že to
nedopadne dobře. Celý příběh
je na film, tak jen stručně.
Opravdu se vdala za onoho vy−
sněného cizince. Asi bral viag−
ru, protože se povedlo jedno
dítě, rok pauza, druhé dítě.
Když mladšímu dítěti byly tři 
roky, rozvedl se a manželku 
poslal zpět do Česka a děti jí
soudně nechal odebrat. 
Věřím, že je těžké, když dítě
nemá podporu rodičů, mno  h −
dy ani dobré vzdělání a má
vstoupit do života. Těžká si−
tuace. Nedivím se, že úni−
kem z reality je duševní po−
rucha, která je v takovém pří−
padě skutečnou strategií pro
přežití. Proto jsem přesvěd−
čen, že by každé dítě mělo
být pozorováno ve škole po−
mocí testů, vytvořených dobrý−
mi psy chology a v případě zjiš−
tění chyby v rodinném systému
hledat nápravu. Každé dítě by
si zasloužilo mít cca v patnácti
letech Rodinnou konstelaci 
provedenou dobrým psycholo−
gem, aby se tím „vyčistila pří −
 padná nerovnováha v rodin−
ném systému“ rodiny, kterou si
při narození nevybíráme. Tím

by měli všich−
ni rovné pod−
mínky pro

vstup do života,
ubylo by duševně
nemocných lidí
z těchto vznik lých

problémů, kte rých
podle mých zkušeností přibývá.
V konečném důsledku by stát
ušetřil a všichni by byli šťastní
a měli se rádi. 

Aby se vás to netýkalo, přeje 
Stanley Bradley.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Druhou část obchvatu Českých
Budějovic začalo Ředitelství silnic
a dálnic stavět. Celkem 7,2 kilomet−
ru dlouhý úsek Úsilné−Staré Hodě −
jovi ce bude součástí dálnice D3. 

Náklady jsou přes 5 miliard ko−
run. S úsekem Staré Hodějovice−
Třebonín, který už se staví, tvoří
stavba obchvat Budějovic, který
z města odvede tranzitní dopravu.
Téměř celý úsek bude z takzvaného
tichého asfaltu, který může snížit
hluk proti běžnému asfaltu až o čtyři
decibely.

Úsek Úsilné−Staré Hodějovice sta−
ví sdružení firem a hotový má být
v září 2022. Zahrnuje 999,5 metru
dlouhý tunel Pohůrka, který bude
hloubený. „Obchvat dlouhý 20 kilo−
metrů chceme zprovoznit v roce
2022. V intenzivní přípravě jsou
i zbývající úseky dálnice D3,“ uvedl
generální ředitel Ředitelství silnic
a dálnic Jan Kroupa. Příští rok chce
ŘSD začít hledat stavitele navazující−
ho úseku mezi Třebonínem a Kaplicí.

Podél trasy, v místech, která jsou
blízko obytných území, budou proti−

hlukové stěny v délce téměř pět
a půl kilometru. Na jihu Čech teď
stát staví téměř 40 kilometrů D3.
V části obchvatu Úsilné−Staré Hodě −
jovice je 183 stavebních objektů. Na
konci úseku objevili archeologové
sídliště z doby bronzové i zbytky
středověkých obydlí.

Druhou část obchvatu Budějovic
začalo ŘSD stavět koncem března.
Část  Hodějovice−Třebonín je dlouhá
12,5 kilometru, cena je 7 miliard 
korun, staví italsko−slovenské sdru−
žení firem.

Jihočeská část dálnice D3 by měla
být k hranicím s Rakouskem dokon−
čena do roku 2024, uvedlo ŘSD loni.
Ve stejném roce by se měla začít sta−
vět D3 ve středních Čechách. D3 má
spojit Prahu s Českými Budějovicemi
a rakouskými hranicemi, kde se na−
pojí na rakouskou rychlostní silnici
S10. Dálnice D3 by měla měřit 170
kilometrů, v provozu je asi 50 kilo−
metrů. ŘSD teď v ČR staví 139 kilo−
metrů nových dálnic a 63 kilometrů
silnic I. třídy. Zároveň modernizuje 
52 kilometrů dálnice D1. (pru)

Stavba druhé části obchvatu Budějovic pokračuje

Kdo s dárky přichází, jistě 
má nějaké přání

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda o dárcích a prostituci:
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Městečko St. Englmar leží nedaleko
hranic s Českou republikou, v blízkosti
obce Viechtach, cca 50 km od hranič−
ního přechodu Železná Ruda a 90 km
od Strážného. Pro svoji nadmořskou
výšku 1 095 m se St. Englmar řadí ke
100 německým městům, které dostaly
přezdívku klimatické nebo také vzduš−
né lázně. Zážitkové místo v Bavor −
ském lese nabízející zábavu, dobro−
družství, pěší i cyklo−turistiku navštíví
ročně kolem 100 000 návštěvníků

Stezka v korunách stromů
WaldWipfelWeg
Těšit se můžete na bezbariérovou pro−
cházku nad vrcholky stromů ve výšce
30 metrů. Za dobrého počasí uvidíte až
k Dunaji a k vrcholkům Alp. Stezka
v korunách stromů plynule navazuje na
Přírodní zážitkovou stezku, která je di−
dakticky zpracována a přináší zábavu
i poučení pro každého. Mimoto si užije−
te i putování po Stezce optických kla−
mů, kde vás bude šálit zrak. Děti se
mohou vyřádit na lezecké stěně, v dět−
ském lanovém parku, v indiánském 

týpí či pozorovat alpaky, klokany, lamy
a ovce ve volných výbězích.
Do areálu WaldWipfelWeg se platí
vstupné – 7,50 Euro dospělý, 5 Euro
dítě. Zvýhodněné jsou skupiny nad
15 osob nebo rodiny s dětmi. Stezka je
otevřena celoročně!

Ráj bobových drah
Pohodlně nahoru a zprudka dolů.
V bezprostřední blízkosti Stezky v ko−
runách stromů je zážitkový park Egidi−
Buckel se dvěma nejdelšími bobovými
dráhami v Bavorském lese o délce 
více než 1.000 m. Zlatým hřebem jízdy

na bobové dráze je zatáčka o 360° ve
výšce 6 metrů. Trochu adrenalinu při
takové jízdě ocení všichni. Zatímco si
děti užívají na dětském hřišti s prolé−
začkami, řádí na skákacím hradu,
autodromu, šlapacích tříkolkách, visu−
té lanovce apod., dospělí si mohou
nerušeně užívat chutnou bavorskou
kuchyni. Kdo by chtěl změnu, může si
zaskákat na trampolíně až do výšky
6 m anebo vystoupat na místní roz−
hlednu do výšky 20 m. Vstup do zážit−
kového parku včetně parkování pro
osobní automobily je zdarma. Jízdné
zaplatíte pouze na bobové dráze a ně−
kolika vybraných atrakcích. 

Dům vzhůru nohama
Je to jediný dům v Bavorsku, který
stojí na střeše a vše je otočeno vzhůru
nohama. Zkrátka všechno je naopak.
Už při vstupu do domu budete zmate−
ni. To se nedá popsat, to se musí zažít.
Představte si doma mouchu na stro−
pě. V takové poloze budete v domě,
kde je všechno úplně „na hlavu po −
stavené“.          (re)

Pozvánka do prázdninového regionu St. Englma v Bavorském lese

Další informace v češtině naleznete na www.waldwipfelweg.de | Tipy na výlety do Bavorska najdete na www.bavorsko−cechy.eu

Dobrodružství i zábava pro celou rodinu
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JSTE VYUČENÁ CU K −
RÁŘ/CUKRÁŘKA nebo 
SERVÍRKA??? Hledáte
ZAJÍMAVOU práci v NA
HORÁCH s ubytováním
zdarma? V dlouholeté
zaběhlé a vyhlášené ka −
várně – cukrárně, s bo−
hatými zkušenostmi
a mnoha oceněními přij−
meme na hlavní pracov−
ní poměr servírku a cuk−
rářku. Požadu jeme zá−
kladní znalost němčiny
u servírky a praxi v obo−
ru u cukrářky. Více in −
formací na tel.:
725835555. RR 90334

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033

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, auto −
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
190023

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní  hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 190024

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 samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, staré housle, violu,
vše skautské a junácké,
pohlednice, odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 190025

KOUPÍM STARÉ peřiny
a nedrané peří tel.:
720543953. PM 190019

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj.
Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porcelánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Mám zájem také
o staré veterány, cokoliv
co se hýbalo i značně po−
škozené, koupím i díly.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.PM
190020

KOUPÍM svářečku typ KS
nebo TRIODIN možno i se
závadou na opravu. Ně −
mecký traktor jednoválec
nebo dvouválec i nepo −
jízdný. SUZUKI  SAMU−
RAI s SPZ i v horším sta−
vu. Tel. 721803621. RR
90275

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či ur če −
né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
90036

KOUPÍM staré pivní lah ve
a sklenice s ná pisy pi −
vovarů, tel. 732170454,
sběratel. RR 90015

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč.  jističů a
osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slu −
šovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení Tel.:
604867469. PM 190026 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za
traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469
PM 190028 

PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469   PM
190029 

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě −
žený i po kalamitě. Se −
riózní jednání, platba ho−
tově. Tel.: 731027795.
RR 90082

UBYTOVÁNÍ na Šumavě
v patře rodinného domu.
Dva pokoje s balkónem
pro 2 a 4 osoby. Společná
koupelna a WC, kuchyňka.
Cena 160 Kč/os./noc.
Sušicko. Tel.: 376526153.
RR 90293

PRONAJMU zavedenou
a plně vybavenou kavár−
nu v Klatovech. Tel.:
602614480. RR 90319

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, manuál−
ní převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030

COTON DE TULEAR.
Pro dám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  ne lí nající bavlníkovou
srstí nevy žaduje střihovou
úpravu, jenom se pro −
česává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale
zbytečně neštěká. Vhodný
na canisterapii – k reha −
bilitaci. Oblíbený pro vý−
stiž nou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé ro−
diny, lásku rád bere
i oplácí s nad šením. Kupní
smlouva při odběru. Do
dobrých rukou. Cena do−
hodou. Kontakt – 
e−mail:hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 90128

ON z Bavorska, hledá ji
z Čech – Ag. Arendas,
tel.: 774066171.

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 kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031 

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Sluš né jednání. 

E−mail:
klsp@seznam.cz 
Tel.: 607946866. 

RR 90131
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Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR90001

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností
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Uzávěrka řádkové inzerce je 24. května 2019

To, že má zpěvačka Petra Janů
svůj druhý domov v jižních Če −
chách, asi ví kde kdo. Svou chalu−
pu na Jindřichohradecku miluje.
Jezdí sem skoro čtyřicet
let. Skvěle si tu pročistí
hlavu, ale také tu pracuje.
Teď má nového krasavce,
s nímž se bude i sem vy−
dávat. Nejde ale o nového
přítele, nýbrž automobil. 

Petra Janů vyměnila
starší za nové, větší, silněj−
ší a nadupanější. Z nového
vozidla má velkou radost
a jak přiznala, jízdu s ním
si užívá.

„Když jedu na chalupu
nebo kratší vzdálenosti, 
řídím pochopitelně sama, ale jak −
mile jedu na koncert nebo delší tra−
sy, pak mám řidiče, kamaráda, který
se mnou jezdí hodně dlouho. Před
koncerty se potřebuji soustředit, po
nich si zase odpočinout. Jakmile ale
jedu na chalupu, jsem sama svou
paní a i řízení si užívám. Nový vůz

má 190 koní, různé vymoženosti, je
bílý a je to automat. Měla jsem kdysi
ošklivou nehodu, rozdrcený kotník,
a i když to lékaři vše  dobře spravili,

ta noha občas pobolívá. Hlavně,
když je unavená. Takže  oceňuji, že
mám jen dva namísto tří pedálů.
A pak, kdo jízdou zkusil jízdu s auto−
matem, už manuální řazení nechce.
Je to v mnoha ohledech poho dlné,
komfortní a jednodušší,“ svěřila
se zpěvačka.

Na jihu Čech tráví po celý rok hod−
ně času. „Někdy tu trávím i Vánoce
nebo  Velikonoce. Teď jsem sice tyhle
svátky byla v Praze, ale o to více si to

teď budu užívat.
Přijedou za mnou
kamarádi, budu
odtud vyjíždět
i na vystoupení,

a hlavně – budu chodit na procházky
a trochu relaxovat,“ svěřila se  zpě−
vačka, která je i skvělá kuchařka
a znamenitá pěstitelka zeleniny. Tu
většinou svým přátelům rozdává,
protože někdy je úroda tak zásadní,
že by to nezkonzumovala ani za tři 
roky. „Svou chalupu miluji. Je to vlas−
tně bývalá kaple. Kdysi jsme ji koupili
s manželem, přebudovali a dnes je to
plnohodnotný dům, kde se dát být pár
dní, nebo i celý život. Kolem pár sou−
sedů a nádherné lesy, příroda, poho−
da,“ dodala Petra Janů. 

(pru), foto: V. Pohanková 

Petra Janů má nového krasavce, 
s nímž se vydává i na chalupu




