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Kvilda otevřela 
nové šumavské stezky

Život je příliš krátký, 
abychom pili špatné víno
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Stanislav Brázda: Došel jsem k názoru,
že je někdy lepší býti psem než člověkem

Kouzla a čáry přivedly 
k Temelínu 1500 lidí

Zatímco ocenění Zdeněk
Svěrák, scénárista Petr
Kolečko a Spejbl a Hurví −
nek si mohli na zahajo −
vacím večeru letošního
Komedy festu v plzeňské
Měšťanské Bese dě spřevzít
cenu za přínos českému
humoru Zlatého velblouda,
skleněnou cenu malovanou
pravým zlatem a vytvoře−
nou sklářskou Gorda nou
převzít osobně, Daniela
Kolářová si na ni počká.

„Velmi se omlouvám, ale ze zdra−
votních důvodů se nemohu zúčast −
nit. Děkuji moc za tuto poctu, velmi
si jí vážím a moc se těším, až si bu−
du moci toto nádherné dílo převzít
osobně od pořadatelů,“ vzkázala 

herečka, která i s oce−
něným Zdeňkem Svě −
rákem ztvárnila řadu
humorných rolí, od
filmu Na samotě u le−
sa až třeba po Vratné
láhve….

Za Spejbla a Hur −
vínka si cenu převzala

ředitelka stejnojmenného divadla
Denisa Kirsch nerová, dcera legen−
dární Heleny Štáchové, která před
časem odešla do hereckého nebe.
„Maminka by zcela jistě měla z ceny
radost. Je to pocta jak pro ty dva

naše sympaťáky, kteří už skoro sto
let baví malé i velké, a to po celém
světě, tak samo zřejmě pro naše di−
vadlo. Ale hlavně pro maminku,“
podotkla Denisa Kirschnerová.

Zdeněk Svěrák měl ze Zlatého vel−
blouda z dílny Gordana Glass velkou
radost. Sám ten večer hrál o patro
výše představení s Divadlem Járy
Cimrmana. „Tak jsem jen sešel
o patro níže a byl jsem oceněn. Co
víc si může herec přát. Já jsem 
velmi šťastný, že existují lidé, kteří
mají rádi humor, který je také je −
dinou možností, jak přežít... A že 

někdo dokáže ocenit hu−
mor a smích. Za cenu vel−
mi děkuji, velmi si ji vá−
žím,“ řekl herec, scéná −
rista a také autor mnoha
písňových textů.

Téměř zaskočen z oce−
nění od Komedy festu byl
scénárista a dramatik, ta−
ké autor už kultovního se−
riálu Most a řady dalších
projektů Petr Kolečko. „Já
jsem si ještě nedávno
snad ani nepřipustil, že
bych mohl stát vedle tako−
vých velikánů, jakými jsou
ti, kteří dnes spolu se
mnou byli oceněni. Je to
pro mě obrovská čest.

A chci dál dělat to, co umím, co mě
baví a živí – tedy humor. Takže pra−
cuji na dalších věcech…,“ podotkl
Kolečko, který do Plzně dorazil i se
svou krásnou přítelkyní, modelkou
Anetou Vignerovou.

V rolích předávajících byli i další
herci – Mar tin Zounar a Mar tin
Kraus, mj. dva herci ze čtveřice, kte−
rá momentálně brázdí doslova de −
sítky měst po republice s fenome−
nálním komediálním představením
Dva nahatý chlapi, kteří jsou všude
beznadějně a až rekordně rychle 

Zdeněk Svěrák

Na Komedy festu ceny získali Petr Kolečno, Spejbl a Hurvínek, 
Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová
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Z Komedy festu si odvezli „Zlatého velblouda“

... pokračování na straně 4
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V Rozhledu pravidelně přinášíme
portréty známých osobností ně−
jak spjatými s jižními Čechami.
Protože nedávno navždy odešla
skromná dáma, bývalá paní uči−
telka, ale zároveň velmi ojedině−
lá Olga Simonová, dovolili jsme
si udělat výjimku. Hlavně proto,
že byla jedinou Češkou, kterou
kdysi „osobně“ znala slavná spi−
sovatelka detektivek Agatha
Christie.

Paní Simonová odešla ve věku
89 let v druhé polovině května. Žila
v Husinci u Prachatic a před lety
s ní vyšlo několik rozhovorů včet−
ně televizní reportáže jako „o té,
která si s Agathou Christie do −
pisovala…“

Romány slavné spisovatelky se
staly světovými bestsellery. Kdysi
uchvátily právě i učitelku Olgu
Simonovou. Celých 15 let si pak se
slavnou spisovatelkou dopisovala,
a i když se nikdy neviděly, přes do−
pisy se jedna druhé svěřovala. 

Paní Olga si ve věku, kdy byla
aktiv ní učitelkou, zamilovala ro −
mány Aghaty Christie. Přes tehdej−
ší Britské velvyslanectví sehnala
soukromou adresu spisovatelky,
na niž napsala obdivný dopis. Byla
ale přesvědčena, že se odpovědi
nikdy nedočká. Za několik týdnů
zažila šok – její idol se ale ozval.
A tak si obě dámy psaly dlouhých
15 let, až do spisovatelčiny smrti
– o svých zážitcích, knihách,
i o soukromí. 

„Svěřovala se mi třeba s tím, že
celý život milovala módu, řízení
auta, vlaky, koupání a svou rodinu,
a obdivovala Gagarina. U psaní

prý ráda popíjela dobrou smetanu.
Co naopak nesnášela, byl alkohol,
letadla a popularita,“ zavzpomínala
před časem na korespondenci,
kterou s autorkou mnoha knih
v dopisech vedla bývalá učitelka.

I ona se jí pochopitelně svěřova−
la se svými radostmi i starostmi.

A tak se ze slavné spisovatelky
a jedné obyčejné učitelky z malého
Československa staly důvěrné
přítel kyně. 

„Nikdy jsme se nesetkaly, ale
měly jsme za těch patnáct let, co
jsme si psaly, pocit, že jsme si vel−

mi blízké. Agatha byla pověstná
tím, že jinak své soukromí příliš
neventilovala,“ zavzpomínala dnes
již zesnulá kantorka. 

Autorka detektivek dokonce 
tehdy, když si psala s obyčejnou
učitel kou z tehdejšího Česko slo −
venska, do jedné ze svých knih 
vymyslela postavu jakési Olgy
Seminové, která je au pair v jedné
anglické rodině. To pro paní Olgu
bylo velkou ctí... Agatha Christie
své důvěrné české pří telkyni také
pravidelně nechávala posílat své
novinky, o což se vždy staral její
vydavatel. A nikdy ne zapomněl... 

Když prý v roce 1976 populární
a světová spisovatelka románů

zemřela, prožívala Olga Simonová
pocity, jako by jí zemřela sestra.
Přesto, že se obě dámy nikdy ne−
potkaly osobně, věděly o sobě
opravdu hodně. Desítky jejich do−
pisů jsou dnes v Českobu dějo −
vickém archivu. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Postaví 
senior centrum 

Jihočeský Tábor bude mít za
pár let další kapacitu pro se −
niory včetně těch, které stihla
stařec ká demence. Zastupitelé
realizaci stavby, která vznikne
v blízkosti nemocnice, odsou−
hlasili. Centrum pro seniory za
zhruba čtvrt miliardy korun se
bude skládat z 25 bytů s pečo−
vatelskou službou, klasického
seniorského domu pro 130
klientů a 45 míst pro lidi
s Alzheimerovou nemocí. Cent −
rum pro seniory by mohlo začít
fungovat do tří let.

Odhluční silnici
Silnice vedoucí centrem Jindři −
chova Hradce bude méně hluč−
ná. Radnice zde nechá vyměnit
dlažební kostky za asfalt. Rea −
guje tak na četné stížnosti
obča nů. Silnice kolem rybníka
Vajgaru dostane nový povrch.
Žulové dlažební kostky nahradí
asfalt. Výměna kostek za asfalt
ale nebude tak rychlá, uskuteč−
ní se nejspíš až v příštím roce.
Důvodem jsou peníze.

Opravují 
ciferníky

Na dominantě Českých Budě −
jovic – Černé věži se v těchto
týdnech pohybují horolezci.
Nejde o cvičení ani záchranu
osob. Pokračuje zde totiž opra−
va ciferníků věžních hodin, tedy
ciferníku a ručiček. Hodinový
ciferník Černé věže ze 17. stole−
tí se tak po 40 letech dočká no−
vého nátěru. Celkem 72 metrů
vysoká českobudějovická do−
minanta bude mít zrenovované
cifer níky na všech světových
stranách. 

Olga Simonová si s Agathou Christie dopisovala 15 let 

Ta, která se stala přítelkyní Agathy Christie
Olga Simonová
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V Jihočeském kraji přibylo za le−
tošní první čtvrtletí 529 bytů, které
se začaly stavět nebo již byly do−
končeny. Meziročně je to o 147 ví−
ce. Z dokončených bytů připadají
necelé dvě třetiny na byty v rodin−
ných domech. Za letošní první
čtvrtletí se nezačal stavět ani ne−
byl dokončený v kraji žádný byt
v domovech pro seniory. 

Podle statistiků téměř polovina
všech rozestavěných bytů připa−
dá na okres České Budějovice,
nejnižší podíl, pět procent, je na
Strakonicku. V téměř všech okre−
sech připadalo více než 60 pro−
cent ze zahájené výstavby na ro−
dinné domy. Jen na Českobu −
dějovicku začala stavba 129 bytů
v bytových domech, což je více
než polovina všech, které se za−
čaly v okrese stavět. Ceny bytů
jsou přitom v regionu poměrně
drahé, především s ohledem na
mzdy. I tak ale s jejich prodejem
není problém. Zájem je hlavně
o byty velikosti 1+kk až 3+kk. 

(pru)

Přibylo o 50 procent
více nových bytů

Volby do Evropského parlamentu
jsou za námi. Hnutí ANO v něm 
zvítězilo. Radka Maxová právě
z tohoto hnutí je nyní nově jiho −
českou zástupkyní této instituce,
kterou jedni považují za důležitou,
jiní za zcela zbytečnou. Nicméně
v Jihočeském kraji byla v euro −
volbách nepatrně vyšší účast, než
je celostátní průměr. 

„Oproti roku 2014 se navíc volební
účast zvedla o víc než 11 procent ze
17,75 na 28,99 procent. Volební vý −
sle dek v kraji kopíruje celostátní pořa−

dí jen s tím rozdílem, že komunisté
jsou před lidovci – ti například v Tá −
boře vůbec nepřekračují pětiprocentní
hranici. ČSSD potkal neúspěh, jako
ve všech okresních městech i kraji 
jako celku,“ uvedli statistici voleb.

V Táboře a Jindřichově Hradci do−
sáhli Piráti na druhou příčku za ANO
a přeskočili ODS. Z jihočeských
okresních měst byl nejvyšší zájem
o eurovolby v Táboře a nejnižší
v Prachaticích. Z jedenadvaceti nově
zvolených europoslanců je z Jiho −
českého kraje pouze Radka Maxová

z Tábora. „Moc děkuji všem voli−
čům, kteří přišli k volbám a zároveň
všem, kteří mi dali svůj hlas. Velmi
si toho vážím a budu se snažit jejich
důvěru nezklamat…,“ podotkla 
europoslankyně za ANO. (pru)

Účast 28,99 procent 
z 511 773 vo ličů 

(v roce 2014 bylo v kraji 514 826
voličů a účast 17,75 procent)

Radka Maxova

1. ANO 2011 21,52
2. ODS 14,44
3. Piráti 13,73
4. STAN/TOP 09 11,34
5. SPD 9,27
6. KSČM 7,79
7. KDU−ČSL 6,63
8. ČSSD 3,89

A takto vypadají 
v Jiho českém kraji 

výsledky voleb do EP:

Evropský parlament má svou
jihočeskou zástupkyni
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Další parkovací 
zóny

České Budějovice čeká další roz−
šiřování parkovacích zón, včetně
těch modrých a také omezování
provozu a rychlosti v některých
ulicích. Někde se to setkává s po−
zitivy, jinde s odporem. Magistrát
tak rozšíří parkovací zóny pro re−
zidenty i na levou část Pražského
předměstí, kde bývá situace kri−
tická. Ročně pak zaplatí okolo
500 korun. Už na podzim zde bu−
dou bílé a modré pruhy, a někde
retardéry pro zpomalení dopravy.
To štve řadu obyvatel domů.
Podle odborníků na dopravu je to
ale jediné účinné řešení, jak rych−
lé řidiče zbrzdit.

Málo kněží
Katolická církev také v česko −
budějovické diecézi, která zahr−
nuje i část Plzeňského, Středo −
českého kraje i Kraje Vysočina,
se potýká s nedostatkem du−
chovních. Co nevidět se budou
slučovat i další farnosti. Nových
kněží je málo, staří jsou buď ne−
mocní a nemohou vykonávat
službu, nebo umírají. Proto tak,
jako v jiných diecézích biskup
některé farnosti slučuje. To bude
pro faráře znamenat více práce,
cesty navíc. Někde zase hrozí
zavírání kostelů nebo bohosluž−
by jednou za týden či pouze
o významných svátcích.

Cyklobusy asi
nevyjedou

Cyklobusy po mnoha letech
úspěšného provozu letos na jihu
Čech možná nevyjedou. Důvod
je jednoduchý. Dopravce na ně
totiž nedostal dotace. V průměru
využívalo v letní sezóně tento
druh přepravy s koly i přes 20 ti−
síc lidí. Nejprve službu finan −
coval Jihočeský kraj, pak ener−
getická společnost ČEZ. Letos
však dopravce na peníze nedo−
sáhl. I když oba původní spon−
zoři tvrdí, že věc ještě není defi−
nitivní, dopravce by z admi −
nistrativních důvodů tuto sezónu
nejspíš už nestihl.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Třeboňské lázně zahájily novou
sezónu. Celodenní odborný i kul−
turní program zakončený ohňos−
trojem navštívilo několik tisíc lidí. 

Zástupci obou lázeňských domů
při té příležitosti zhodnotili uplynulou
sezónu. Lázně vykázaly v loňském
roce zisk téměř 27 milionů. Největší
zájem měli klienti o čtyřdenní poby−
ty. Ceny služeb stouply v nové sezó−
ně o deset procent. 

Nová lázeňská sezóna přinese
vyšší počet procedur u třítýdenních
a měsíčních pobytů. 

„V případě třítýdenního pobytu
je minimální standard 63 procedur
a u měsíčních 84 procedur. Protože
chceme pozvednout kvalitu, tak
jsme se rozhodli zvýšit počet pro −
cedur u třítýdenní léčby na 66
a u měsíční na 88,“ doplnil jednatel
lázní Vilém Kahoun.

Do třeboňských lázní se loni při −
jelo léčit 32 732 klientů, což je číslo
srovnatelné s rokem 2017. Lázně se
letos chtějí více zaměřit na propa −
gaci přes sociální sítě.

Bertiny lázně už letos na pod−
zim čeká velká modernizace.
Zhotovitelská firma předělá všech

87 pokojů, kuchyni i jídelnu. Celko −
vé náklady se vyšplhají na 172 mi −
lionů korun. Při přestavbě chce
město nabízet ubytování v penzio−
nech poblíž lázní, klienty budou vozit
do lázní Aurora autobusy. 

„Řešíme teď veškeré věci, které
souvisí se stěhováním, vyklízením,
předáním staveniště i zabezpečením
léčby klientů. Připravujeme trans −
ferové programy od organizace
celé ho dne a pobytu těch klientů 
tady,“ dodal Kahoun. 

Kvůli rekonstrukci bude počet
klientů o 3500 méně. Práce na
Bertiných lázních přitom potrvají do
poloviny května 2020.

Pod Slatinné lázně, které vlastní
město Třeboň, patří Ber tiny lázně
a lázně Aurora. Pracuje v nich 480
lidí, ubytovací kapacita je přes 
750 lůžek. Základní léčebné proce−
dury v Třeboni staví na kombinaci
slatinných koupelí a zábalů s ruční−
mi masážemi. Třeboňská pánev pat−
ří mezi nejbohatší česká  naleziště
rašeliny a slatiny. (pru)

vyprodaní. „Někde hrajeme 
dva  krát třikrát, lidi se chechtají
od začátku do konce, a to je 
dobře. To je smysl toho, proč to
děláme, aby se lidi bavili, smáli,
protože ten smích je v životě
strašně důležitý. Komedy festu
přeji, aby i v dalších letech
měl tolik spokojených diváků,
další významné oceněné osob−
nosti a hodně humoru,“ řekl
Martin Zounar.

Kromě cen dostalo sedm lidí
v sále, mezi kterými byl i mo −
derátor večera Lukáš Pavlásek,
jenž pobavil přítomné v ´hur −
vín kovských botách´, režisér
An to  nín Procházka, ale i sta ros −
tové Plzeňského obvodu 1 a 3,
generální par tner festivalu
a her ci Martin Zounar a Martin
Kraus, speciální zlatý sáček se
sedmi cennými sklíčky z dílny
Gordana Glass. „Je to takový
sym bol sedmi hodnotových pi−
lířů, na nichž jsou Gordanin ži−
vot a tvorba založeny: síla srd−
ce, přátelství, tolerance, poko−
ra, cílevědomost a rodina,“ po−
znamenala manažerka společ−
nosti Magda lena Mixová.

Vloni cenu za přínos českému
humoru, také z dílny designérky
Gordany, získala Jiřina Boh −
dalová a také ještě i Stanislav
Zindulka. Pro něj to byla v jeho
životě úplně poslední cena. (pru)

Komedy fest /Jaroslav Hauer

Lukáš Pavlásek

... dokončení ze strany 1 �

Z Komedy festu 
si odvezli

„Zlatého velblouda“

Lázně rozšíří služby,
ale i zdraží
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D3 se může dokončit
Ředitelství silnic a dálnic může do−
končit 50 metrů jihočeské části
dálnice D 3 v úseku Ševětín−Borek.
Krajský soud v Českých Budějovi −
cích zamítl žalobu majitele pozem−
ku proti vyvlastnění. ŘSD již chys−
tá harmonogram stavby.

„Šlo o poslední pozemek nutný
k dokončení celé stavby. Nyní bude
vše směřovat k tomu, abychom,
zahá jili práce,“ podotkl mluvčí insti−
tuce Jan Rýdl. 

Majitel pozemku Jiří Zevl podal
žalobu proti rozhodnutí krajského
úřadu, který zamítl jeho odvolání
proti vyvlastnění kvůli stavbě dálni−
ce. ŘSD mu již dříve nabídlo a po−
slalo platbu za vyvlastnění přes půl
milionu korun. 

„Návrh žalobce proti rozhodnutí
krajského úřadu byl zamítnutý,“ řek−
la Vobejdová. Důvody, proč soud
takto rozhodl, neuvedla. 

„Rozhodnutím krajského soudu
byla potvrzena správnost a korek−
tnost postupu jak Ředitelství silnic
a dálnic, tak vyvlastňovacího úřadu
i krajského úřadu. Pro nás to zna−
mená, že jakmile obdržíme písem −
né vyhotovení rozsudku, tak okam−
žitě připravíme upravený harmo −
nogram stavby tak, abychom zvládli

do stavět i tuto část, na kterou jsme
zatím s technikou nesměli vstoupit,“
podotkl Rýdl.

ŘSD mohlo pozemek získat už
v roce 2017, pochybilo ale, když za
pozemek nezaplatilo včas. Úsek D3
Ševětín−Borek, dlouhý 10,6 kilometru
za více než miliardu korun, má být
hotový v březnu 2020. Staví ho firma
Eurovia. Na úseku Ševětín−Borek,
který se staví od března 2017, vy−
vlastnil stát asi deset pozemků.

Na jaře začalo ŘSD stavět obchvat
Českých Budějovic, který bude sou−
částí D3 a hotový má být v září 2022.
Tvoří ho část Hodějo vice−Třebonín,
dlouhá 12,5 kilometru, kde jsou ná−
klady sedm miliard korun, a 7,2 kilo−
metru dlouhý úsek Úsilné−Staré
Hodějovice za 6 miliard korun.

Zatím poslední jihočeský úsek D3
Veselí nad Lužnicí−Bošilec, dlouhý
5,1 kilometru, otevřelo ŘSD v říjnu
2017. Na něj navazuje část Bošilec−
Ševětín, dlouhá 8,1 kilometru, která
přijde na skoro 1,5 miliardy korun
a otevře se už nyní v červnu.

Kompletně dokončená část D3 na
jihu Čech by měla být až na hranice
s Rakouskem v roce 2024. Zda
se to skutečně stihne, není zatím
zcela jasné. (pru)

Správa železniční dopravní cesty
začne ve druhé polovině roku 
stavět novou vlakovou zastávku
Písek jih, která lidem zkrátí cestu
do centra města. Náklady budou
necelých 21 milionů korun.
Stavba by měla být dokončena
koncem října. Kvůli pracím bude
na trati nepřetržitá výluka, sice od
10. do 25. září. 

„Nová zastávka bude blíž k cen−
tru než tamní železniční stanice
a bude ji tvořit 90 metrů dlouhé ná−
stupiště s bezbariérovým přístu−
pem pro lidi s postižením. Město
vybuduje parkoviště pro cestující,“
uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

SŽDC plánuje letos v jižních
Čechách hned několik staveb. V zá−
ří začne modernizovat trať v úseku

Soběslav–Doubí na Táborsku. Prá −
ce za necelé čtyři miliardy korun
potrvají do dubna 2023. Nově
se začne se stavbou i nového
přestup ního terminálu na nádraží
ve Strakonicích, oprava výpravní
budovy a vybudování zázemí pro
cestující. Opravovat se budou i ně−
která nádraží.

„Stále pokračuje i modernizace
trati a stavba IV. železničního ko −
ridoru na  trase České Budějovice –
Praha, v úseku Sudoměřice – Voti −
ce, která začala loni. Skončí v roce
2021 a náklady jsou 4,3 miliardy
korun,“ dodal Tesař. 

SŽDC modernizuje také trať mezi
Dynínem a Ševětínem za 754 milio−
nů korun, práce potrvají do ledna
2020. (pru)

Postaví novou zastávku,
která zkrátí cestu do centra

Kouzla a čáry přivedly k Temelínu 1500 lidí
Čáry, máry, Temelín. Asi tak nějak
znělo zaklínadlo kouzelníka Pokus −
tóna, které přivábilo k Informač −
nímu centru Jaderné elektrárny
Temelín 1500 malých a velkých
návštěvníků. 

Asi to fungovalo, protože účast
tolika dětí a dospělých  na šestém
ročníku Temelínského čarování
orga nizátory překvapila.

„Že vyrovnáme loňský návštěvnic−
ký rekord nás ani nenapadlo, protože
souběžně se konají velké akce pro
děti v Rudolfově u Českých Budějo −
vic, na Hluboké a v Týně nad Vltavou.
Skvěle nám ovšem vyšlo počasí
a svoji roli pravděpodobně sehrála
i tradice, kdy letos jsme u Infocentra
kouzlili už pošesté,“ uvedla vedoucí
Infocentra Jana Gribbinová.

Základním stavebním kamenem
bezmála čtyřhodinového programu
zábavného odpoledne byla hra pro
návštěvníky ve věku od dvou do pat−
nácti let „Po stopách kouzelníka
Pokustóna“. Na sedmi stanovištích v

zámeckém parku děti vyráběly kou−
zelnické hůlky, sázely kouzelné květi−
ny, míchaly barvy, skákaly v pytli,
prolézaly králičí norou apod. Cestou
si mohly prohlédnout včelí úly nebo
se nechat svézt na lodi. Každý, kdo
absolvoval všechny disciplíny, dostal
čarodějnický diplom. Kdo měl pře−
vlek, mohl navíc soutěžit také o nej−
lepší čarodějnický kostým.

„Moc se mi líbila projížďka na loď−
ce po rybníku a vůbec jsem se ne−
bála. Dostali jsme i plovací vesty
a jel s námi kapitán,“ prohlásila sed−
miletá Karolínka z Týna nad Vltavou,
zatímco její rodiče si pochvalovali
příjemnou procházku zámeckým
parkem. Soutěže doprovázela vy−
stoupení dětských uměleckých sou−
borů, ukázky chemických pokusů

a k vidění byla i technika temelín−
ských profesionálních hasičů. Ne −
chyběl skákací hrad a občerstvení.

„Ještě musíme opéct špekáčky
a bude to kompletní,“ poznamenala
Karolínčina maminka Klára. Orga −
nizátoři Temelínského čarování totiž
připravili i speciální improvizované
ohniště a na místě byly k mání špe−
káčky a bodce k  opékání.

Na Temelín totiž v sobotu dorazila
i padesátka příznivců motocyklů
značky Honda Goldwing z celé ČR.
Akci v rámci pravidelných setkání
připravili jejich českobudějovičtí ko−
legové.  Po přibližně půlhodinové
prezentaci v kinosále infocentra vy−
jeli motorkáři, tentokrát autobusem
energetiků, také na prohlídku střeže−
ného prostoru elektrárny.

V loňském roce navštívilo Info −
centrum Jaderné elektrárny Temelín
více než 46 tisíc lidí. Zámeček
Vysoký Hrádek tak dlouhodobě patří
mezi desítku nejnavštěvovanějších
památek jižních Čech. (pru)
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Mnoho z nás většinou ani netuší, ja−
ké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené či polá ma −
né šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné příbory
či z módy vyšlé šperky. Výkup
drahých kovů je v současné
době nejrychlejší a nejjedno−
dušší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální cena
zlata se na Lon dýnské burze
pohybuje okolo 31 000,− Kč
za unci. V souladu s kurzem
české koruny cena zlata od
začátku roku 2019 opět mírně
stoupla. „Své zlaté či stříbrné

šperky můžete snadno proměnit 
i na částky značně přesahující Vaše
očekávání,“ sděluje manager Zlaté
Banky, který konstatuje stále stoupa−
jící počet zákazníků.

Paní Poláková se rozhodla navští−
vit Zlatou Banku v Plzni a informovat
se o výkupních cenách. „Měla jsem
několik starých řetízků, prsten, ná−
ušnice po prarodičích a jednu stří −
brnou minci a rozhodla jsem se
je prodat. Zaujala mě pobočka Zlaté
Banky, která nabízí dlou hodobě
vyso ké ceny za výkup. S jednáním
personálu jsem byla velice spoko −

jená a mile mě překvapila i vypla −
cená hotovost, a to přes 9 tisíc 
korun,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně pře−
svědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při 

výkupu drahých kovů je samo −
zřejmostí. 

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. 

Výkup zlata a stříbra je nejlepší 
ve Zlaté Bance.

ZLATÁ HOREČKA

Jihočeské divadlo zahajuje další
sezónu před otáčivým hledištěm
v Českém Krumlově. Na letošek
připravilo 99 představení, osm
titu lů, z toho dvě premiéry. 

„Na 24. června máme baletní
pohád ku na špičkách Šípková Rů −
ženka a 2. srpna operu Turandot.
Některé tituly jsou vyprodané,“ uve−
dli zástupci divadla. V roce 2020
přinese sezóna na točně, která je

jedi ná svého druhu na světě, dvě
premiéry. Činohru Da Vinci, kterou
zrežíruje Petr Zelenka, a rodinné
představení, jež připraví Divadlo
bratří Formanů.

„Předprodej vstupenek na příští
sezónu začne 1. října,“ uvedl ředitel
Jihočeského divadla Lukáš Průdek.
Loni se na otáčivém hledišti vystří−
dalo skoro 56 tisíc diváků a herci
tam odehráli 91 představení… (pru)

Točna zahajuje další sezónu
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Už po jedenácté se v Sušici sešli
nejlepší učni oborů instalatér, elekt −
rikář a mechanik elektroinstalač−
ních zařízení. Letos setkání ozdobi−
lo několik nej: rekordních 38 dvou−
členných družstev, poprvé sestavu
z Čech a Slovenska doplnili Němci,
na zahajovacím večeru se křtil
alma nach reflektující předcházejí−
cích 10 ročníků a vítěz získal do

ročního držení zcela nový pohár
z přední české sklářské dílny.
Současně s 11. ročníkem národní
soutěže O putovní pohár SYSTHEREM
probíhal 3. ročník národní soutěže
O křišťálovou kouli SYSTHERM. 
Podle Jana Kazdy, generálního ředitele
firmy SYSTHERM, která je se SOŠ
a SOU Sušice pořadatelem a generál−
ním partnerem, se soutěž stále více

přibližuje praxi a hledí do
budoucnosti. V týmech
jsou lidé, kteří se neznají,
neznámé letos bylo i za−
dání, část dílů se tiskla
na 3D tiskárnách, tvrdě
se hlídala bezpečnost
práce. „Firma SYST−
HERM tak naplňuje svůj
projekt společenské od−
povědnosti nejen v od−
borné znalosti budou−
cích řemeslníků, ale
i schopnostech vzájem−
né mezilidské komunika−
ce,“ konstatoval její ge−
nerální ředitel Jan Kazda.
Stalo se už tradicí, že
dvoudenní národní sou−
těž je přístupná širo −
ké veřejnosti. Cílem je
vzbudit zájem o učňov−

ské školství, podpořit pozitivní vnímání
poctivého řemesla a ukázat na jeho
nejmodernější formy. Proto jsme se

ředitele SOŠ a SOU v Sušici Ing. Ja −
romíra Koláře zeptali.
n Přiláká veřejná prezentace národ−
ní soutěže nové zájemce o řemesla?
Nám nic jiného nezbývá, než se snažit
prezentovat učební obory navenek
a ukázat potencionálním zájemcům
z řad mladých lidí, jaké možnosti se jim
naskýtají. Je to o moderních technolo−
giích, systémech a hlavně o obrov−
ském uplatnění těchto profesí v praxi.

n Jako například?
Už v průběhu studia nás oslovují české
i německé firmy a mají velký zájem
o kvalifikované odborníky. Naše škola
také umožňuje v průběhu studia mít
praxi v německých firmách. Máme
společný projekt s partnerskou školou

v Chamu. Po ukončení
studia nemají naši absol−
venti problém ihned na−
stoupit do firem za velmi
výhodných finančních
podmínek. Řemeslo má
zlaté dno. Jaký je ne −
dostatek kvalifikovaných
odborníků, se přesvěd −
číte v okamžiku, kdy 
potřebujete instalatéra,
elektrikáře, topenáře
a po dobně. Proto ta naše
maximální snaha vzbudit
zájem u mladých lidí
o řemesla.
Ke slovům ředitele SOŠ
a SOU v Sušici Ing. Ja −

romíra Koláře přidáváme i názor
gene rálního ředitele společnosti
SYSTHERM Jana Kazdy.
„My systematicky podporujeme uč −
ňov ské školství, a tak zvyšujeme spo−
lečenskou prestiž řemeslných oborů.
Proto už 11 let podporujeme národní
soutěž v Sušici, která dnes už nese
visač ku mezinárodní.“ (re, wi)

a hledí do budoucnosti

Nový putovní pohár z přední české sklářské dílny
představili generální ředitel společnosti SYSTHERM
Jan Kazda (vpravo) a ředitel SOŠ a SOU v Sušici
 Jaromír Kolář.

Prvenství v národní soutěži O křišťá−
lovou kouli SYSTHERM získala dvo −
jice Michal Krčál (SŠS Jihlava)
a Vojtěch Sklenička (ISŠTE Sokolov).

Pohled pod stan na sušickém náměstí mezi soutěžící týmy.

Soutěžící týmy také přišli podpořit zástupci
Plzeňského kraje. V doprovodu ředitele SOŠ a SOU
v Sušici Jaromíra Koláře (vpravo) si „soutěžní te−
rén“ prohlédli vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu Jaroslava Havlíčková a vedoucí oddělení
organizace školství Jaroslav Sokol.

Putovní pohár SYSTHERM zůstane
rok v SOŠ a SOU v Sušici. Letošní 11.
ročník národní soutěže totiž vyhráli
jeho reprezentanti David Rebstöck
a Filip Ondráček.

Soutěž stále více přibližuje praxi 
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Obec Starý Poddvorov leží
v úrodné oblasti jihovýchodní
Moravy. Kolem dokola jsou
známá vinařská místa, jako
například Čejkovice, Velké
Bílovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou
Starého Poddvorova a také 
členem Vinařského spolku
Nový Pod dvorov, jehož
členy pojí úcta a re−
spekt k vi nař ské
tradici. Ing. Ivo
Pada lí ka, který
pokračuje v
rodinné tradici
vinařství, jsme
se ze ptali.
l Jaké bude
letos víno?
Samozřejmě že
výborné. A když
se ptáte na jeho kva−
litu, pak jedinečná příleži−
tost ochutnat víno je na Dnu
otevřených sklepů v Novém
Poddvo rově v sobotu 22. červ−
na. Již po patnácté zde vinaři
otevřou své sklepy a nabídnou
návštěvníkům ochutnávku
skvělých vín ze svých vinic.
Sklepy budou otevřeny od
10.00 do19.00 hodin a poté ná−
sleduje kulturní program u cim−
bálové muziky ve společnosti
našich vín. Akce se koná za
každého počasí.
l Proč bychom měli přijet
právě k vám do Nového Pod −
dvorova?
Hned z několika důvodů. Za −
vítáte do jedné z nejmenších
vinař ských obcí Jižní Moravy.
Přijedete na Podluží do Nového
Poddvorova, kde vás očekávají
vína rodinných vinařství, která

si zvolila filozofii, že někdy málo
znamená velmi mnoho. Vi nař −
ství je naše srdeční záležitost.
Naše vína nenajdete v super−
marketech, ale pouze v dobré
gastronomii a privátních vinoté−
kách. Chcete−li zažít příjemný
den v dobré spo leč nosti našich

vín, je to ta pravá akce. Ne −
chce me nějakou me −

ga akci, máme rádi
pohodu. Proto zá−

jemcům dopo −
ručuji předem
prostřednictvím
internetu si
koupit lístky.

l Také na Moravě pociťujete
nedostatek vody?
Určitě. My jsme jedna z nejsuš−
ších oblastí. Jako starosta obce
Starý Poddvorov jsem se zú−
častnil v Brně konference s mi−
nisterskými úředníky, kde se

hovořilo o suchu, zadržování
vody a podobně. Mluvil jsem
z pohledu starosty i vinaře.
l Jak to vidíte?
Stát vynakládá miliardy korun,
vymýšlí nejrůznější programy
a uvažuje o stavbách přehrad.
Ale hledejme příčiny toho, proč
je sucho. Podívejme se, kolik
jsme vybudovali betonových
ploch na místech, kde byla pů−
da, jako například mega parko−
viště u nákupních center. Ne −
chápu, proč místo betonových
velkých parkovišť se nepostaví
parkovací dům zapuštěný do
země. Ubývá nám zelená plo−

cha na úkor betonu, nových
montážních hal a podobně.
Jdeme proti přírodě, a to je
špatně. Průmyslová hnojiva
nám degradují půdu, která ne−
má žádnou organickou hmotu.
Je v podstatě mrtvá, není v ní

život. Voda nemá možnost se
vsáknout, jen steče.
l Ministerské miliardy se mí−
jí svým účinkem?
Máte dojem, že nejdou správ−
ným směrem. Program Dešťov −
ka je v pořádku, ale neměli by−
chom řešit pouze, jak chytat vo−
du ze střech. Strašně důležité
je, aby se voda vsákla do půdy.
Navrhuji investovat do země −
dělství, ale musí na to někdo do−
hlížet. Máme tady pověřence na
ochranu osobních údajů GDPR,
kterého si musejí platit i obce.
Něco obdobného by mělo být
i na kontrolu ministerských mili−
ard. Ten člověk by měl chodit až
za tím posledním traktoristou
a měl by to být člověk z praxe.
Ne úředník. Za klimatické změ−
ny si můžeme sami. Vědomě si
ničíme přírodní klimatizaci. 
l Teď jste mluvil více jako
starosta. Přejděme k vínům.
Jaký je současný trend?
Návrat k přírodě, což znamená
vyrábět vína bez chemie, ob−
hospodařovat vinice bez po −
střiků a vytvářet víno jako naši
předkové před mnoha léty. Při
pěstování révy se zohledňuje
ve vinohradu ekologické země−
dělství. Vylučují se veškeré her−
bicidy. Je to návrat k přírodě.
Vinohrady máme v režimu bio,
nemáme to sice certifikováno,
ale od roku 2010 jsme se do to−
ho pustili a myslím, že s do−
brým výsledkem. Spousta vina−
řů si už našla cestu k výrobě
auten tických vín. Musím se při−
znat, že i já jdu touto cestou,
protože to je trend, který má
budoucnost. Vinaři dělají vína
srdcem, a v tom vínu je to cítit.
Přijeďte na Den otevřených
sklepů do Nového Poddvorova
v sobotu 22. června a sami se o
tom přesvědčíte.   (re)

Život je příliš krátký, abychom pili špatné víno

Někdy málo, znamená velmi mnoho

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku.

Všichni si mysleli, že už je konec
a stále to nemá ani konce ani
zvonce… jak by řekli v nějaké po−
hádce. Řeč je o situaci ve Strako −
ni cích, která se týká voleb. 

Soud podruhé konstatoval, že
podzimní komunální hlasování neby−
lo fér a je neplatné. Nyní se chce vítěz
těchto voleb, tedy Strakonická Veřej −
nost v čele se starostou Břeti sla vem
Hrdličkou, znovu k Ústavní mu soudu
odvolat. Pokud by se hnutí neodvola−
lo, ministr vnitra by vypsal nové vol−
by, ke kterým by lidé ze Strakonic šli

nejspíš v září. Takhle se ale bude če−
kat opět řada měsíců na rozhodnutí.
Může to znamenat, že volby se taky
mohou odehrát klidně až v příštím 
roce. Přičemž město nemá zastupi−
telstvo, má omezené
pravomoci a rozpoč −
tové provizorium.

„Ústavní stížnost
podáme proto, že ne−
souhlasíme s odů−
vodněním soudu. Je
nedostatečné, tam
vaří z vody,“ řekl

místostarosta Rudolf Oberfalcer ze
Strakonické Veřejnosti.

Hnutí v loňských komunálních
volbách získalo 51,1 procenta hla−
sů. Stížnost na výsledek vzápětí po−

dal kandidát do zastupitelstva za
Změnu pro Strakonice Karel Janský.
Poukazoval na to, že Strakonická
Veřejnost byla v kampani  zvýhod−
něna v radničním zpravodaji i na vý−
lepových plochách.

„Je to evidentní zdržování. Asi pa−
nu starostovi a jeho company vyho−
vuje současná situace. Kdyby ne,
neodvolají se a dovolí, aby byly 
nové volby. Jenomže se po tom
skandálu bojí, že by se už do popře−
dí nedostali,“ myslí si pan Milan,
obyvatel Strakonic, které jsou tak
stále jen v provizorním režimu a ne−
mohou rozhodovat o zásadních
inves ticích… (pru)

Volby ve Strakonicích hned tak nebudou
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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 maturitního 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.

Prachatická radnice nezadá studii,
jak zavést městskou hromadnou do−
pravu, což navrhovala část opozice. 

Jako MHD zde totiž funguje něko−
lik linek, které provozuje ČSAD
Autobusy České Budějovice. Ročně
najedou přes 10 tisíc kilometrů
a zjištěno je, že s nimi jezdí poměr−
ně málo lidí. Letošní odhadovaná
ztráta, kterou město zaplatí z roz −
počtu, je více než 300 tisíc korun.
Zavedení dalších linek by se tak ne−
vyplatilo a ztráta by ještě narostla.

Někteří navrhovali dát lidem jiné
formy dopravy než autem a snižovat
množství vozidel ve městě, tedy
MHD. „Dopravní obslužnost je zde

zatím dostačující a zavedení dalších
nových linek by se nevyplatilo. Ne −
našly by využití a vzrostly by pouze
náklady,“ uvedl Martin Malý, starosta
Prachatic, kde žije 11 tisíc lidí.

Městská doprava teď prý jezdí
v časech, o které byl největší zájem,
přesto ji využívá minimum lidí a je
ztrátová. V roce 2011 spustilo město
zkušební linku z autobusového ná−
draží do průmyslové zóny. Před −
cházela jí petice s 300 podpisy z jed−
né továrny. „Výsledkem bylo, že 
jezdili maximálně dva tři lidé, takže
po půlroce jsme to museli zrušit,
protože to bylo značně neefektivní
a ztrátové,“ dodal starosta. (pru)

Prachatice klasickou 
MHD nezavedou

Nová cyklostezka v Pošumaví
usnadní i pohyb chodců 
Novou 1,2 kilometru dlouhou a tři
metry širokou cyklostezku začala
budovat obec Černá v Pošumaví. 

Trasa povede vedle hráze oddě −
lující takzvané velké a malé Lipno.

Náklady jsou 43 milionů korun,
85 procent pokryje dotace ze Stát −
ního fondu dopravní infrastruktury.
Stezka bude hotová v září, usnadní
cestu i chodcům. 

„Cyklostezka povede asi půl met−
ru nad hladinou. Nejprve sem proto
bude nutné navézt mnoho obřích
kamenů, na kterých se cyklostezka
začíná budovat. Součástí bude
i mostek, pod kterým budou pro−
plouvat lodě, a také nová místa, 
odkud bude možné pohodlně chytat
ryby,“ uvedla starostka Lipna Irena
Pekárková.

Řidiči musí v místě snížit rych−
lost. Až stavební práce pokro −
čí, bude dopravu přes Lipno řídit
i semafor.

„Historicky se jezdí po hrázi, po
silnici první třídy. Tam nikdo nemá
kam uhnout: když tam jede cyklista,
musí jet po té silnici. Když tam jdou
lidé z vlakového nádraží do Černé,

musí jít po silnici. Není tam ani pro−
stor na krajnici. Když se to kdysi
stavělo, nepředpokládal se takový
provoz, jako je dnes,“ řekla sta −
rostka k důvodům, proč obec cyklo −
stezku staví.

Na jihu Čech, kde je už 4500 kilo−
metrů cyklotras, vzniká několik no−
vých cyklostezek. V plánu je cyklo −
stezka z Plané u Českých Budějovic
do Boršova nad Vltavou. Síť cyklo −
tras, která propojí centrum města
s okrajovými částmi, postaví letos
a v roce 2020 Český Krumlov. Dvě
nové trasy vznikly na Šumavě: Zlatá
stezka a Blanice. Nejvíc cyklistů 
jezdí v kraji po stezce z Českých
Budějovic na Hlubokou, v hlavní se−
zoně až 2500 lidí denně. (pru)
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Kavárna v Koldomu nebude. Zatím…
Hodně velké emoce rozpoutala
před časem zpráva, že v posled−
ním patře unikátního českobudějo−
vického domu Koldom, který je
i památkově chráněný, má opět
vzniknout kavárna. 

Hlavně obyvatele domu to zne −
jistilo, protože mají v živé paměti, co
zažívali, když tu byl provoz. Zvláště
když skončila kavárna, kterou na−
hradila pizzerie. Nápad exprimátora,
dnes náměstka primátora Juraje
Thomy, jak „oživit“ poslední patro
s terasami a výhledem na město, se
nesetkal s přílišným nadšením. Teď
městská rada ale rozhodla, že kavár−
na zde nebude, tedy alespoň zatím. 

„Výběrové řízení dopadlo fias−
kem. Přihlásili se dva zájemci – je−
den nabídl nájem 1000 korun 
měsíčně, druhý 17 tisíc. A to byla

pizze rie z nedalekého Lišova. Vždyť
je to směšné… protože město tu
tvrdí, jak musí dobře hospodařit,
zvyšuje lidem nájmy a dává je i na
dobu neurčitou, a tady pak by klidně

nabídli komerční prostor, aniž stano−
vili minimální nájem, tak to dali
v podstatě do placu. Dopadlo to tak,
jak to dopadlo…,“ říká jedna z oby−
vatelek domu, která nechápe, proč

město buď nechce prostor obsadit
například služebnou městské policie,
nebo úředníky. „Byl by tu klid, bez−
pečí a hlavně by to bylo pod dohle−
dem,“ namítá obyvatelka Koldomu.

Náměstek primátora Juraj Thoma
sice tvrdil, že je mnoho objektů s byty,
kde jsou provozy, jako restaurace
a kavárny, ale obyvatelé Koldomu
i někteří zastupitelé a radní ovšem na−
mítají, že žádný objekt nemá takový
provoz na  střeše, nad hlavami desí−
tek lidí. „Město nyní bude hledat
a zvažovat další možnosti. Výběrové
řízení bylo zrušeno a uvidíme, co bu−
de následovat,“ řekli zástupci magis−
trátu. Podle obyvatel domu je otáz−
kou, jak dlouho to bude trvat a zda se
komerční prostory, které sloužily
v posledních letech jako kanceláře,
vůbec obsadí. (pru)

V jedné ze svých úvah jsem na−
psal, že život je o sexu (nejvyšší
pud, díky kterému tady jsme),
o penězích (jsou nutné
k uspokojení druhého
pudu: „Pudu zacho−
vání života“) a o zá−
vislostech. 

Zažil jsem přího−
du, díky které jsem
si musel přiznat, že
mi v oné úvaze chy−
běla jedna zásadní
věc. Život je ještě
o štěstí. Když štěstí ne−
máme, nebo dokonce má−
me smůlu, ani peníze nám nepo−
mohou. Popíši dvě příhody z posled−
ní doby, které mě hodně ovlivnily. 

Šel jsem na poštu v Dejvicích,
kde bydlím a zastavil se na Vítěz −
ném náměstí na malý oběd. Seděl
jsem u okna a pozoroval dění na uli−
ci. Uprostřed oběda jsem zahlédl
ženu, která se bavila s nějakým mu−
žem. Oba vypadali zanedbaně. Žena
plakala a něco mladšímu muži říka−
la, který jí neodpovídal a po chvíli
odešli. Nikdy se mi to nestalo, ale
jak říkám, všechno je jednou popr−
vé a jednou naposled. Ani jsem ne−
dojedl a šel za tou ženou s tím, že
se jí zeptám, zda by nepotřebovala
s něčím pomoci.

Potkal jsem ji, už byla sama
a holou rukou se hrabala v kovo−

vém popelníku na chodníku.
Došlo mi, že bude žít na

ulici. Zeptal jsem se
jí, zda nepotřebuje

s něčím pomoci.
Lekla se, vytáhla
ruku z popelníku
a vystrašeně mi
odpověděla, že
má „praštěnou

hlavu“ od úrazu.
Když jsem viděl její

ruku, zamrazilo mě.
Ruce měla plné boláků.

Slíbila mi, že už kouřit nebude
a stále se omlouvala. Odpověděl
jsem jí, že by kouřit neměla, protože
mi na to zemřela máma a že kouření
je zbytečná závislost. Něco mi od−
pověděla, zda má dát stejná čísla
a dělat dál dluhy, ale moc jsem ji
nechápal, mluvila dost zmateně.
Měla jen dva zuby. Na moji otázku,
kolik je jí let a kde bydlí, mi odpově−
děla, že 47 a bydlí u bratra, který se
o ni stará. Bylo mi jí tak líto, že jsem
jí dal 2.000 Kč s tím, že by bylo do−
bré, kdyby změnila život. Tisíc si
vzala, druhý tisíc nechtěla, ale stej−
ně si peníze vzala a dodala: „Vy ví−
te, že je stejně utratím.“ Odpověděl
jsem jí, že proto jsem jí peníze dal

a znovu jí připomněl, aby přestala
kouřit a zásadně změnila život.

Celý den i noc jsem nebyl scho−
pen její zvláštní výraz obličeje vyma−
zat z paměti. Kdyby se dala do po−
řádku, mohla být docela hezká žena
a cítil jsem, že i příjemná. Můj věš−
tecký cit mi říkal, že se „na ulici“ ne−
dostala svojí vinou, stejně jako podle
mé věštby dalších 30 % podobných
případů. Zkrátka – nemá na život!
Podle mé věštby je to chyba rodičů
a rodinného systému. Ale rodiče si
nevybíráme. Po dvou dnech jsem
musel usoudit, že zkrátka neměla
štěstí. Přál jsem jí, aby štěstí už měla.

Bylo to mé první setkání s tako−
vým člověkem, kdy sám nevím, co
se stalo, že mě to tak zasáhlo.
Nechápu, jak je to vůbec možné, že
člověk se dostane do takové situace.
Kdyby to byl pes, tak se má lépe,
protože když někdo najde zatoulané−
ho psa, dá ho do útulku, kde má pe−
lech, jídlo a lidé se složí na veterináře,
aby psa ošetřil. Ta paní nemá pelech,
ani jídlo, ani ji neošetří lékař, protože
si neplatí zdravotní pojištění. Nikdo ji
nemá rád. Má smůlu, nemá štěstí.
Navíc, jak mi řekla, „má vadnou hla−
vu“, tak pravděpodobně ani neví kam
jít, nejen v životě, ale ani na ošetření.
Neuvěřitelné. Nechápu, že o psy je
lépe postaráno než o některé lidi. 

A teď druhý případ, o kterém vím.
Milionář se přepracoval a onemoc−
něl. Je závislý na péči rodiny, ale ta
chce jen jeho peníze, ne jeho, proto−
že už nevydělává. Tak jej žena strčila
do LDN, že prý péči o něj nezvládá.
On má finančně na to, aby si zaplatil
péči, ale ve stavu, v jakém je, není
v jeho silách vše zorganizovat. Není
schopen se sám při své nemoci roz−
hodnout, co a jak má dělat. 

Tyto dva případy mne donutily
k zamyšlení, jaký je rozdíl mezi mili−
onářem a tou paní na ulici. Ona ne−
měla štěstí, on měl, ale už nemá
štěstí (žena se o něho už nechce sta−
rat a klidně ho nechá zemřít v LDN).
Až bude umírat ona paní z ulice, bude
jí zima a bude mít hlad. Až bude umí−
rat on, milionář, bude mu sice teplo,
ale už teď je mu blbě z toho, jak se je−
ho žena k němu po 45 letech chová,
takže také bude mít hlad. A peníze?
Bezdomovkyně žádné nemá, on
v LDN také ne a ani by mu tam neby−
ly nic platné, navíc je nepotřebuje.
Jeho pobyt v LDN platí pojišťovna,
pokud ne, tak to je jediné, co z jeho
milionů platí jeho žena, jen aby ho
neměla doma. Je mu z toho všeho
blbě, protože ví, že ho nikdo nemá
rád. Má smůlu a nemá štěstí, takže je
na tom hůře než ten pes, který má to
štěstí, že ho někdo najde na ulici a dá
do útulku. Není lepší být psem? 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Došel jsem k názoru, že je někdy
lepší býti psem než člověkem

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:
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Šumavská  Kvilda se stala dě −
jištěm česko−bavorského setkání
u příležitosti otevření nových ste−
zek, které byly vybudovány díky
projektu „Putování bez hranic srd−
cem Evropy“. Návštěvníky Šumavy
a Bavorského lesa tak čekají   nové
turistické atraktivity.

„Jedná se o devět nových stezek
na území Šumavy s jejich popisem.
Všechny tyto stezky jsou tematicky
zaměřeny na přírodní a kulturní dě−
dictví regionu. Popis stezek je digi−
talizován a lze jej nalézt na webo−

vém portálu www.sumava−bavor−
skyles.cz. Dále jsou na všech vý−
značných místech stezek umístěny
QR kódy, které umožní turistovi 
načíst přímo v terénu informace

o dané lokalitě na mobil,“ pokraču−
je Jaroslav Tachovský.

Na stezkách byla dobudována
chybějící turistická infrastruktu ra,
jako jsou krytá odpočívadla, la  vič   ky,

stolky či dřevěné infor mační tabule.
Turisticky velmi atrak tivní jsou i repli−
ky historických staveb. Na Sklář ské
stezce v Alžbě tíně byla postavena
repli ka sklářské pece. Na Železné
stezce byla na Špičáku postavena
replika železné pece. V Hamrech byl
obnoven historický kříž na poutním 
místě Křížkov.   

Obdobné aktivity probíhají i na
území Bavorska. Stezky jsou pro −

pojeny ve dvou základních tu  ris −
tických východiscích v Železné
Rudě a na Bučině. Tvoří tak jeden
propojený systém na území Šuma −
vy a Bavorského lesa. Vybudování
stezek je součástí pro jektu „Puto −
vání bez hranic srdcem Evropy“.
Projekt je z 85 % spolu financovaný
z Pro gramu přeshra niční spolu −
práce Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
a čes ká část dále z 5% z rozpočtu
MMR (Ministerstva pro místní 
rozvoj). „Pro náš region to má vel−
ký význam. Všechny uvedené pro−
jekty totiž vytvářejí synergický
efekt, kdy na jedné straně jeden
projekt podporuje a posiluje výsled−
ky projektů ostatních a na druhé
straně využívá to, co ostatní pro −
jekty již vytvořily. Na Šumavě
a v Ba vorském lese je tak realizová−
na ucelená tematická řada projektů
mapujících a pre zen tujících kulturní
dědictví regionu. K tomu přispívá
i společné využití webového portálu
www.sumava−bavorskyles.cz,“ 
pochvaluje si také starosta Kvildy
Václav Vostra dovský.

Kvilda otevřela nové šumavské stezky

Starosta Kvildy  Václav Vostradovský

Světově uznávaná módní návr −
hářka a také designérka Blanka
Matragi obsadí v létě hrad Rožm −
berk. Ne snad, že by se tam odstě−

hovala, ale bude zde mít prezen −
tací své tvorby. Vůbec poprvé se
tento historický skvost propojí se
skvosty ze světa módy. 

„Moc se těším na úterý
25. 6. června od osmi ve−
čer. Byla jsem pozvána
v rámci letního cyklu ne −
formálních moderovaných
večerů S HOSTEM NA
ROŽMBERKU. A je mi ctí,
že mohu být já tou, která
bude tím hostem. Prozra −
dím něco ze svých plánů,
a taky představím to, na
čem pracuji,“ svěřila se
dáma, která je původně
sklářkou a žije střídavě
v Praze a Bejrútu.

Zúčastnit se setkání
s ikonou světové módy
a zcela výjimečnou ženou,

může každý. Jen počet míst je ome−
zen, vstupenky zakoupíte v předpro−
deji www. cbsystem.cz.

Zámek Rožmberk se stane i dě jiš −
těm dalších podobných akcí a akti −

vit… Podobné večery se zde mají
stát pravidlem. „Chceme lidem na−
bídnout trochu jiný pohled na hrad,
než jsou klasické prohlídky. Setkání
s takovými osobnostmi jsou zcela
jistě ozvláštněním těchto nádher−
ných a historických prostor,“ uvedla
správkyně hradu Rožmberk Andrea
Čekanová. (pru)

Blanka Matragi na Rožmberku
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JSTE VYUČENÁ CUK−
RÁŘ/KA nebo SERVÍR−
KA??? Hledáte ZAJÍMA−
VOU práci v NA HORÁCH
s ubytováním zdarma?
V dlouholeté zaběhlé
a vyhlášené kavárně –
cukrárně, s bohatými zku−
šenostmi a mnoha oceně−
ními, přijmeme na hlavní
pracovní poměr servírku
a cukrářku. Požadujeme
základní znalost němčiny
u servírky a praxi v oboru
u cukrářky. Více informací
na tel.: 725835555. RR
90404

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ra tel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice
či ur če né fotografie do ro−
ku 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

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
190032 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 190033

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budová−
ní vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model dě−
la, tanku, automobilu, par−
ní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 190023

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho 
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen příslu−
šenství. Dále koupím trafa,
domečky a vše, co souvisí
se železnicí. Tel.:
731064361. PM 190056

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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo mi −
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko −
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti −
nové formy na bábovku, lí−
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 190024

KOUPÍM vše z pozůsta −
losti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
190025

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Ta −
lisman, Philips, Telefun −
ken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a ka −
pesní: Omega, Heuer,
Glass hütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelá nové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky
plecho vé a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbír ku 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

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 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 opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovic kou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému po −
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026 

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

PRODÁM pozemky –
2.407 m2 s částí rybníka
v rekreační obci Dra ho −
budice okr. Kolín s mož−
ností stavby malé chatky.
Tel.: 606368837. RR
90407

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 190030 

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po vý−
stavně úspěšných předcích.
Malý pejsek s ne lí nající ba−
vlníkovou srstí nevy žaduje
střihovou úpravu, jenom se
pro česává. Je antidepresiv−
ní, vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale
zbytečně neštěká. Vhodný
na canisterapii – k reha −
bilitaci. Oblíbený pro výstiž −
nou a přizpůsobivou pova−
hu. Miláček celé rodiny, lá−
sku rád bere i oplácí s nad −
šením. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
Cena dohodou. Kontakt – 
e−mail:hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 90128

SEZNÁMÍME Vás s mužem
z Bavorska. www.vdejse−
dobavorska.cz – tel.:
720409101.

KARTY NELŽOU, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet podle Kar −
mického kříže, Čtverce ča−
su, roční předpovědi – po−
moc v mezilidských a mi−
lostných vztazích, při fi−
nančních a zdravotních pro−
blémech. Zrušení negací
či kletby pomocí magie.
Volejte, pište na
775901978. PM 19008

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme de mon táž oce −
lo vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 190031

AHOJ, jsem tu pro Tebe na
současné originální foteč−
ce. Mám 43 let. Pevná
ňadra č. 4 a jsem „tak 
akorát“. Splním ti tvé ero−
tické sny. Zavolej a přijď.
Diskrétně, 8−18 h., tel.:
728883302. KŘI PM
190093

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

JAWA, ČZ STADION 
a jiné. Koupím staré 

československé moto cykly
všech značek, v jakémko−
liv stavu i jednotlivé díly.
Pla tím ihned v hotovosti.

Sluš né jednání. 
E−mail:klsp@seznam.cz 

Tel.: 607946866. 
RR 90131

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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 20. června 2019

Linka bezpečí je největší a nejdéle
fungující celostátní krizová linka
pro děti a mladistvé do 26 let.
Založena byla v roce 1994  s pěti
operátory, v pořadí jako druhá
v Evropě. Volajícím z celé České
republiky je dostupná zdarma, její
nepřetržitý provoz zajišťuje stovka
odborníků.

Jen v loňském roce Linka bezpečí
přijala 167 264 volajících. Denně se
na ni s prosbou o pomoc obrátí
400 až 500 dětí. Téměř tisíc dětí
a mladistvých se ale na Linku bez−
pečí z kapacitních důvodů denně
nedovolá. I proto Linka bezpečí letos
zahájila osvětovou kampaň v šesti
krajích. Jejím cílem je získat finanční
prostředky na zvýšení kapacit Linky
bezpečí a umožnit tak dovolat se
každému, kdo pomoc Linky bezpečí
potřebuje.

Za léta působení se odborníci
Linky bezpečí setkávají především
s trvalými tématy, jako jsou trápení

v důsledku problémů v rodině (např.
kvůli rozvodu rodičů), vztahy ve
škole a s vrstevníky (28 %) osobní
témata a psychické potíže (29 %)
a dotazy ohledně sexuálního zrání
(18 %). Výjimkou ale nejsou ani pří−
pady týrání a myšlenky na sebe−
vraždu. S příchodem mobilních 
telefonů a nových technologií se
Linka bezpečí musela vypořádat i se
vzrůstajícím trendem v oblasti šika−
ny a kyberšikany. „Problémy šikany
tvoří jedenáct procent ze všech té−
mat, která děti s Linkou bezpečí pro−
bírají, ať už telefonicky, nebo pro−
střednictvím e−mailu či chatu,“ uvá−
dí její vedoucí Kateřina Lišková. 

Zranitelné děti
Typickým volajícím na Linku bezpečí
je dívka ve věku 13 až 15 let.
Děvčata řeší nejčastěji rodinné
a partnerské vztahy, chlapci šikanu,
vrstevnické vztahy a vztahy s kama−
rády. „Srovnáme−li současnou si −

tuaci s obdobím před deseti lety,
jsou dnešní děti mnohem zranitel−
nější. Míra frustrační tolerance je
znatelně nižší než u předchozí gene−
race. Děti hůř zvládají stresové
a méně závažné situace a jsou více
podrážděné. A co je alarmující, ještě
před deseti lety bylo i pro nás cel−
kem neznámým pojmem sebepo−
škozování, které je – bohužel – do−
slova fenoménem posledních let,“
říká Kateřina Lišková s tím, že za rok
2018 Linka bezpečí intervenovala
v rámci svých služeb v 73 přípa−
dech ve prospěch dětí. Jednalo se
o intervence u složek integrovaného
záchranného systému, orgánů so −
ciálněprávní ochrany dětí a toxikolo−
gického informačního střediska.

Rodičovská linka
Jako organizace naplňuje Linka bez−
pečí komplexní péči o rodinu a dítě
a již 18 let provozuje Rodičovskou
linku (606 021 021). Ta nabízí krizo−

vou pomoc a rodinné poradenství
pro rodiče a ostatní dospělé, kteří
jednají v zájmu dítěte. „Také rodiče
čím dál častěji potřebují bezpečný
prostor pro sdílení svých starostí
a obav nebo potřebu konzultovat
s odborníkem své výchovné postupy
či rodinnou situaci. Je to dáno po−
měrně vysokou mírou rozvodovosti.
Velké množství dětí vyrůstá jen s jed−
ním rodičem nebo se v průběhu své−
ho života musí adaptovat na mnoho
změn ve svém rodinném zázemí.
Všechny tyto faktory mají výrazný
vliv na pohodu a vztahy v rodině, kte−
ré se ve výchově bezprostředně od−
rážejí,“ uvádí vedoucí Rodičovské
linky Kateřina Schmi dová s tím, že
mezi hlavní témata Rodičovské linky
patří výchovné obtí že u dětí, rozvody,
předrozvodové a porozvodové uspo−
řádání péče o dítě, týraní a zneužívání
dětí, psychické či školní obtíže u dětí
a šikana. Za rok 2018 Rodičovská
linka odbavila 1456 kontaktů. 

Za 25 let své činnosti přijali 
více než 10 500 000 volání




