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Stanislav Brázda: 
Je mnoho záhad a tajemství, 

která nejsou vysvětlena
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Představitelé mnohých lesnických
organizací v Bavorsku a v Ra −
kousku požadují razantnější zásah
proti kůrovci na Šumavě. Podle
nich je jediným řešením odstraňo−
vání napadených stromů. To se ale
na české a jihočeské straně, hlav−
ně na Šumavě, příliš neděje. Sám
kraj je z přístupu NP Šumava prý
nešťastný.

Podle lesníků našich sousedů ků−
rovec ze Šumavy vážně ohrožuje
i jejich. Jihočeská hejtmanka Ivana
Stráská tvrdí, že šumavský národní
park proti kůrovci vůbec nezasa −
huje. Vedení národního parku toto
tvrzení odmítá.

„Zápas s kůrovcem prohráváme,
ačkoli kraj dělá maximum pro to,
aby skóre otočil. Těžko můžeme 

bojovat proti kalamitě, když Národní
park Šumava, který zaujímá velkou
část postiženého území, odmítá 
jakýkoli zásah,“ uvedla Stráská.

Podle ředitele NP Šumava Pavla
Hubeného ale park proti škůdci, 
který napadá převážně smrky, za −
sahuje na třech čtvrtinách své rozlo−
hy. „Za kůrovcovou kalamitu v Jiho −
českém kraji nemůže NP park
Šumava, ale sucho,“ tvrdí vedení
parku. Přitom je evidentní, kolik
stromů je napadených a je markant−
ní rozdíl v přístupu české a naopak
německé či rakouské strany. 

Zatímco v Bavorsku je zákonem
daná lhůta, že kůrovcem napadený
strom musí být do 6 týdnů odstra−
něn, u nás si s tím nikdo hlavu příliš
neláme. „Je to evidentně vina kůrov−
ce, jeho masivní rozmach je vidět
například v šumavských lesích po−
blíž Strážného na Prachaticku,“ říká
hejtmanka.  

Kůrovec zničil i nejvyšší
vánoční strom
Kůrovec se nešíří jen v lesích, ale
za následek má i uschnutí nejvýše

položeného stále rostoucího vá −
noč ního stromu v České republice.
Ten na Kvildě byl dokonce zapsán
v české knize rekordu. Smr t vy −
soký 27,5 metru proto bude nutné
porazit. Kvildští tak přijdou i o tra −
dici, kdy k němu léta chodili
i o Štědrém dnu.

„Ten strom bude sto let starý. Je
to veliká škoda, co se stalo. Bohu −
žel tomu zabránit nelze. Obec bude
hledat uplatnění pro spod ní část
smrku, která zůstane. Jelikož byl
dlouhodobě spojen právě s vedlej−
ším kostelem sv Štěpá na, jako va−
rianta se nabí zí vytvořit sochu to−
hoto světce,“ uvedl starosta Kvildy
Václav Vostradovský. (pru)

Sousedé žádají Jihočechy 
o rázný boj proti kůrovci!
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Říkalo se o něm, že je to nejslav−
nější český herec ve světě! Přitom
málokdo tuší, že domestikovaný
Brit Herber t Lom, vlastním jmé−
nem Charles Kuchačevič, známý
jako posedlý komisař Dreyfus
z Růžového pantera nebo padouch
Brinkley z Pokladu na Stříbrném
jezeře, tedy filmovém Vinnetouovi
s Pierrem Bricem, byl rodilým
Čechem a také Šumavákem. Do
své rodné vlasti se rád vracel a jak
kuloáry říkají, i díky herečce a bý−
valé první dámě Dagmar Havlové,
kterou tajně miloval. 

Herber t Lom, který se narodil
v Praze v roce 1917, byl před
13 lety největší hvězdou Českého
lva, zúčastnil se ale i dětského
festi valu ve Zlíně. 

„Je mi ctí zúčastnit se takového
večera. Jsem původem Čech
a sleduji vaši kinematografii velice
pozorně,“ prohlásil tehdy na Čes −
kém lvu herec, který se narodil
v Praze a vyrůstal hlavně u svého
dědečka na Šumavě. 

„Šumava je nádher−
ná, strávil jsem tam
podstatnou část svého
dětství, a ať jsem kde−
koli na světě, vždy na
toto místo s láskou
vzpomínám. Beru ji ja−
ko svůj druhý domov,“
prozradil před lety brit−
ský herec, který se
proslavil po celém svě−
tě, který pocházel ze

šlech tického rodu Ku −
chačevich ze Schluderpacheru.

V Česku žil Lom se svou rodi−
nou až do roku 1939, poté emi −
grovali kvůli nacistům k přátelům
do Londýna. To už ale tady v Čes −
koslovensku měl mladý a tehdy
velmi pohledný herec za sebou ně−
kolik filmů a pracoval pro Barran −
dov. Za hranicemi
pak poté, co nej−
prve prošel pod−
řadná zaměst nání
a následně mohl
studovat herect−
ví, ve své kariéře
dál pokračoval.

Hrál ve více
než stovce filmů,
a to po boku 
takových hvězd, 

jako byly Audrey Hep burnová,
Shirley McLai  nová, Greta Garbo,
Alec Guinness, Kirk Dou glas,
s nímž si zahrál ve filmu Spartakus
pod vedením režiséra Stanleyeho
Kubricka, Robert Mitchum, Jack
Lemmon či již zmíněný Peter

Sellers. Podle jeho známých však
nikdy své popularitě nepodlehl
a zůstával sám sebou. 

Po roce 1989 zavítal několikrát
do své rodné země, a to jak do
Prahy, tak do Zlína. I přesto, že při
své herecké práci mluvil výhradně
angličtinou, hovořil stále také
skvěle česky.

Zde se mu líbila velmi Dagmar
Havlová. „A nejvíc se těším na
Dášu Veškrnovou tedy vlastně
dneska už Havlovou,“ říkal Herbert
Lom, když přijel do rodné vlasti. 

Bývalá první dáma se stala jeho
nejoblíbenější herečkou. A protože
to moc dobře věděla, tak když byl
herec v Praze, vždycky si na něho
udělala čas. 

„Je to krásná žena a znamenitá
herečka. Miluju ten její úsměv, je

nejpřitažlivější, jaký znám. Dášin
úsměv mě vždycky nabije na mě−
síce dopředu,“ stačil se svěřit před
svou smrtí Lom ještě pro knihu
Vinnetou žije!

„Dáša si mě poprvé všimla
v Pokladu na Stříbrném jezeře
a moc jsem se jí tam prý líbil.
Cornel prý byl její nejoblíbenější
postava z celého filmu. Tak na to
jsem pyšný, vždyť Brice nebo
Barker, to byli krásní mužští! Kde
ale ty časy jsou, když jsem byl
tako vej mladej, vlasatej a hezkej,
že se za mnou ženský jen otáčely?
To už snad ani není pravda,“ za−
vzpomínala herecká star. 

Když v roce 2012 v pože hna −
ném věku 95 let zemřel, měl u se−
be českou opatrovatelku. Na svou
rodnou vlast, zážitky a dětství
na Šumavě, zvláště v posledních
dnech svého života téměř nepřetr−
žitě vzpomínal. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Kontrolují 
restaurace

Kontrolu restaurací, vývařoven
a jídelen v Českém Krumlově
zavedly vodoprávní a stavební
úřad. Zjišťují, jak provozovatelé
nakládají s odpadem, třeba vy−
smaženým olejem. Důvodem je
totiž nedávná havárie kanaliza−
ce, za což může právě tento ne−
švar. Čištění kanalizační sítě od−
halilo, že jsou zde nadprůměrné
usazeniny z tuků a olejů či vlh−
čené ubrousky. Tyto věci vytvoří
v kanalizaci nepropustný špunt
a nastává poškození sítě potru−
bí. Kde úřady zjistí závažné ne−
dostatky, mohou uložit až stoti−
sícovou pokutu. 

Taxi je hitem
Jihočeský Písek zavedl začát−
kem roku zajímavou službu pro
seniory a handicapované. Tak −
zvané městské taxi se zvýhod−
něnou cenou. Jak se ukázalo,
služba se velmi ujala a je o ni
velký zájem. Městské středisko
sociálních služeb nabízí pro
potřeb né důchodce nad 70 let
a invalidy taxi k lékaři, na úřady
či na nákupy za zvýhodněnou
cenu 30 korun za jednu jízdu.
Taxík Maxík, jak se služba jme−
nuje, je k dispozici v pracovní
dny od sedmi ráno do čtyř ho−
din odpoledne. Objednávat se
musí alespoň den dopředu.

Odpad u soudu?
Může se tak banální věc, 
jako jsou odpadky, dostat až
k Ústav  nímu soudu? V ČR je
možné všechno. Ministerstvo
vnitra totiž považuje novinku
jiho české Třeboně za diskri −
minační a není vyloučeno, že
budou muset rozho dovat jus−
tiční orgány. Ministerstvu se
nelíbí nová úprava vyhlášky
o poplatku za odpad v Třeboni,
kdy tamní občané jej platit
nebu dou a tím ročně ušetří
500 korun. Radnici to bude
stát 4 miliony korun. Minister −
stvo si nechalo vypracovat
právní rozbor a rozhodne se,
jak bude dál postupovat. 

− Slavná filmová hvězda ze Šumavy
Herbert Lom

Herbert Lom jako inspektor Dreyfus (vlevo)

Herbert Lom

Herbert Lom
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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.

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

Stále přijímáme žáky 
na denní i dálkové studium všech oborů

pro školní  rok 2019/2020.

1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko 
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

Jihočeský kraj vybuduje v areálu
letiště v Plané u Českých Budě −
jovic záchytné parkoviště pro stov−
ku kamionů a ubytovací zařízení
pro jejich řidiče. 

Takzvané víceúčelové centrum
vyroste na ploše přibližně šesti 
hektarů. Podle odhadů bude stát ce−
lý projekt i s navazovací přípojkou
na silnici až 200 milionů korun. 

Víceúčelové centrum bude stát
v blízkosti silnice I/3, která vede
z Českých Budějovic na rakouské
hranice. 

„Jen odhad pro napojovací komu−
nikaci k letišti a zároveň i k tomuto
centru je 40 až 50 milionů korun.
Jsme ve schvalovacím procesu 
studie, tak není možné částky více
upřesnit,“ uvedl náměstek hejt −
manky Josef Knot a dodal, že kromě

toho by měly v centru vzniknout
i administrativní budovy, restaurace
nebo kavárna.

„Požadované finanční prostředky
spojené s výstavbou budou sou −
částí návrhu rozpočtu kraje na rok
2020,“ řekl Knot.

Víceúčelové centrum bude stát
v místě části bývalých kasáren, kte−
ré využívala armáda, když jí letiště
patřilo.Kraj a město České Budějo −
vice do projektu obnovy letiště inve−
stovaly přes miliardu korun. Letiště
je od 26. června ve zkušebním 
provozu, plný provoz by měl začít
koncem roku 2020.

Proudová letadla by z letiště měla
začít létat letos na podzim, od roku
2021 budou moci přistávat obchod−
ní letadla. Areál v Plané zabírá přes
300 hektarů. (pru)

Parkoviště pro stovku kamionů

Již po sedmé bude udělena cena
Zlatá šupina pro významné Jiho −
čechy, nebo ty, kteří kraj dobře
repre zentují. Návrhy na cenu hejt−
manky Jihočeského kraje Ivany
Stráské může poslat kdokoli.

„Žádáme proto všechny Jiho −
čechy o návrh kandidátů na cenu,
aby nám zasílali své nominace
do 30. srpna na emailovou adresu: 
cenahejtmanky@kraj−jihocesky.cz.
Zpráva musí obsahovat stručný
živo topis nominované osob nosti

a zásluhy, kvůli kterým je nomi −
nována,“ uvedl tiskový odbor kraje. 

Mezi už oceněnými držiteli Zlaté
šupiny jsou třeba režisér Zdeněk
Troška, zpěvačka Marta Kubišová,
spisovatelka a scénáristka Mar ta
Kubišová, paralympionik Arnošt
Petráček, bývalý ředitel Budějo −
vického Budvaru Jiří Boček či býva−
lý kardinál Miloslav Vlk. 

Nominovat lze zachránce, mana−
žery, vědce, učitele, lékaře, umělce
i další osobnosti. (pru)

I vy můžete nominovat 
na cenu Jihočeská šupina
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Dočkají 
se obchvatu

Obyvatelé jihočeského Ševětí na,
ležícího jen kousek od nového
úseku dálnice D3 u Českých
Budějovic, se konečně dočkají
obchvatu. Jeho výstavbu ale ne−
zaplatí město, kraj nebo stát, ný−
brž soukromá firma. Hlavně ná−
klaďáky mířící do a také z kame−
nolomu, ale i další těžké vozy 
vadí obča nům obce. Kilometrová
komunikace za 17 milionů korun
se už začala stavět a na podzim
by měla být hotova. 

Plánují blokády
Mnohé jihočeské obce se děsí to−
ho, až od příštího roku začne na
některých silnicích 1. třídy platit
mýto. Tento podle nich nesmyslný
krok bez dalších opatření bude
znamenat likvidaci komunikací
nižší třídy, proto zvažují blokace.
Jako například v Draho nicích,
Cehnicích či Střelských Hošti cích,
kudy by mohla jezdit kvůli mýtu
těžká nákladní doprava. Pokud
prý vláda do té doby nevymyslí
další opatření, začnou sami své
silnice bránit a blokovat.

Lepší žně
Letošní zně jsou ve větší části za
námi. Podle jihočeské agrární ko−
mory budou výnosy nejspíš vyšší,
než v loňském roce. V průměru
výnosy činní šest tun z hektaru,
zatímco loni to bylo o tunu méně.
K lepší produkci přispělo přede−
vším jarní počasí, kdy nebylo ani
teplo ani zima a na rozdíl od loňska
je přeci jen více vláhy. V uplynulém
roce bylo extrémní sucho. Oficiál −
ně pak žně na jihu Čech ukončí
Jihočeské dožínky, které se usku−
teční letos na konci srpna opět
v rámci agrosalonu Země živitelka
v Českých Budějovicích.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Dálnice D3 z Mezna k hranicím
s Rakouskem by měla být hotová
v roce 2024. Celá trasa z Prahy
k hranicím do roku 2028. Taková
je představa premiéra Andreje
Babiš. Zda jsou to reálné termíny
ale dnes nikdo neodpřisáhne.

Premiér dokonce řekl, že bude na−
léhat na Rakousko, aby svou část
dálnice od Freistadtu směrem k nám
dokončilo rovněž v roce 2024. Ra −
kušané prý zatím vůbec nepřipravují
úsek z Rainbachu ke státním hrani−
cím. Přitom ale Babiš zapomněl na
skutečnost, že před lety, kdy chystali
trasu Freistadt – Linc, na níž denně
včetně víkendů a svátků pracovalo na
500 dělníků, uvedli, že nebudou po−
kračovat dál na druhou stranu –
směrem na Čechy, dokud česká stra−
na nezahájí přípravy a stavby. Raku −
šané se taky velmi podivovali nadhle−
mýždím tempem a cenami realizova−
ných dálničních staveb.

Směrem od Českých Budějovic
směrem na Rakousko se už začal
stavět úsek za sedm miliard korun,

12,5 kilometrový úsek Hodějovice –
Třebonín. Částečně půjde i o ob−
chvat Budějovic. 

Stavba by měla být hotova v létě
2022, stejně jako 7,2 kilometru
dlouhý úsek Úsilné−Staré Hodějo −
vice za 6 miliard korun.

„Za minulých vlád se skoro stopla
stavba dálnic a rychlostních silnic,
my jsme naopak tyto stavby roz −

pohybovali. Dálnice D3 je stěžejní
spojnicí směrem na jih Evropy a je
to takový náš dluh,“ poznamenal
premiér.

Zatím poslední jihočeský úsek D3
Bošilec – Ševětín – dlouhý 8,1 kilo−
metru, otevřelo ŘSD na konci červ−
na. Na jaře 2020 chce stát zpro −
voznit další část D3 Ševětín−Borek,
dlouhou 10,6 kilometru, s náklady
přes 1 miliardu korun.

D3 má spojit Prahu s Českými
Budějovicemi a rakouskými hrani−
cemi. Pak bude měřit 170 kilometrů,
ale nyní je v provozu zatím jen 58
kilometrů. (pru)

Babiš na jihu Čech:
Dálnice D3 do roku 2028

S nedostatkem dětských sester
v nemocnicích bojuje také Jiho −
český kraj. 

Proto od nadcházejícího akade−
mického roku 2019/2020 se bude
na Zdravotně sociální fakultě Jiho −
české univerzity v Českých Budějo −
vicích vyučovat nový studijní pro−
gram Pediatrické ošetřovatelství.

Jeho absolventi a absolventky na −
jdou uplatnění v ordinacích pediatrů
a na dětských nemocničních od −
děleních. Zájemci se mohou hlásit
do 10. srpna, uvedla mluvčí fakulty
Alena Binterová.

Škola tak chce reagovat na
poptáv ku po dětských zdravotních
sestrách. 

„Zaměstnavatelé se nás už nyní
ptají, kdy budeme mít první absol−
venty,“ řekla děkanka fakulty Ivana
Chloubová.

První zájemci o obor mají letos čas
na podání přihlášky až do 10. srpna.
Přijímací zkoušku budou dělat 26.
srpna. Studovat mohou buď v klasic−
kém denním studiu, tedy prezenčně,

nebo dálkově. Do obou forem studia
přijme fakulta po 30 studentech.
Pediatrické ošetřovatelství tak na
Jihočeské univerzitě může od října
studovat až 60 zájemců.

Dosud bylo možné na Zdravotně
sociální fakultě Jihočeské univerzity
studovat zaměření na dětskou 
sestru až v navazujícím magister−
ském studiu. Nejdříve bylo nutné mít
bakaláře z tříletého oboru všeobec−
ná sestra. (pru)

Větší šance pro dětské sestry

Těžba dřeva loni v Jihočeském
kraji stoupá. Loni meziročně
vzrostla o 31,3 procenta, tedy
o 805 700 metrů krychlových.
Lesníci v roce 2018 vytěžili 
3,37 milionu kubíků dřeva. Z toho
bylo 97,5 procenta jehličnanů. 

Při zalesňování se meziročně zvý−
šil podíl listnatých dřevin v lesích
na jihu Čech na 32 procent. V Jiho −
českém kraji je 14,2 procenta všech
lesů v ČR, což je nejvíc ze všech kra−
jů. Vyplývá to z informací Českého
statistického úřadu. „Těžba dřeva
vzrostla v roce 2018 ve všech kra−

jích ČR. Nejvíce, o 101,5 procenta,
na Vysočině, kde se loni vytěžilo
3,76 milionu metrů krychlových.
Jihočeský kraj je v loňské těžbě na
druhém místě mezi kraji, na české
těžbě se podílel 13,2 procenta.
V Česku loni pracovníci lesů vytěžili
25,6 milionu metrů krychlových 
dřeva bez kůry,“ uvedli statistici.

Nahodilá těžba tvořila v kraji
3,06 milionu metrů krychlových,
meziročně narostla o 123 procent.
Dřevo při nahodilé těžbě se těžilo
kvůli tomu, že ho poškodil kůrovec,
a kvůli polomům.

Na jihu Čech bylo ke konci loň−
ského roku 379 700 hektarů lesních
pozemků. Výše škod, které způso −
bila zvěř, loni klesla o 1,1 procenta
na 3,52 milionu korun. Přesto byl
v celostátním měřítku podíl kraje na
škodách od zvěře 14,1 procenta,
nejvyšší ze všech krajů. V ČR kleslo
v roce 2018 ohodnocení škod způ−
sobených zvěří o více než čtvrtinu,
na 24,9 milionu Kč.

Naopak lesníci v roce 2018 umě−
le zalesnili a obnovili v jihočeském
regionu les na 2138 hektarech,
což bylo meziročně o 50 hektarů
méně. Trend v ČR byl opačný,
umělé zalesnění se zvýšilo o 6,4
procenta. (pru)

Těžba dřeva stoupá
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Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, která
v podstatě neustále roste. Trochu ji−
nak je tomu u šperků. Staré šperky
mají cenu pouze v obsahu zlata a ni−
koliv jako výrobku s přidanou hodno−
tou. Takové zlato není vhodné k drže−
ní jako domácí rezerva ani není vhod−
né ho nakupovat jako investici, pakli−
že se nejedná o náročné šperky
např. s drahými kameny. Staré zlato

lze velmi dobře zpeněžit také v Plzni
u solidní instituce, a to ve Zlaté
Bance. Paní Strnadová se to dozvě−
děla od své známé, která se jí 
zmínila o nás.

Paní Strnadová měla doma staré
prsteny, ještě po prarodičích, několi−
kero rozbitých náušnic a stříbrnou
minci. Netroufala si je prodat, ale za−
šla k nám, aby si udělala představu,
jakou hodnotu asi mohou mít. Jak
paní Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán ozná−
mil, že těch pár věcí mohou ode mě
odkoupit za 9 500 Kč! Chvíli jsem vá−
hala, ale nakonec jsem do toho šla.
Když teď někde slyším, že se někdo
bojí nebo neví, kde prodat zlato nebo
stříbro, velice ráda se mu zmíním
o možnosti prodeje ve Zlaté Bance.“
Jak vidíte, i z  drobností, které Vám 

leží doma, můžete získat nemalé pe−
níze, kterými si můžete vylepšit ro−
dinný rozpočet a třeba si něco koupit,
po čem již delší dobu toužíte, nebo
udělat radost svým blízkým. Přijďte
k nám a nechte si cenu Vašich šper−
ků, mincí i jiných předmětů ze zlata či
stříbra ocenit. Obslouží Vás ochotný
a odborně proškolený personál. 

Ne váhejte a přijďte se přesvědčit ke
skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjištěním
ryzosti kovu.

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. 

Máte doma staré šperky a nevíte 
co s nimi? Potřebujete peníze?

PŘIJĎTE K NÁM DO ZLATÉ BANKY!

Více než 360 000 knih a dalších
publikací si mohou návštěvníci
půjčit v knihovně Jihočeské uni−
verzity. 

Dalších přibližně 50 000 knih se
nachází v samostatné knihovně Teo −
logické fakulty. Univerzita má tak
druhý největší fond v kraji. Více
publikací lidé naleznou pouze v Ji −
ho české vědecké knihovně. „Náš
základ vycházel z knihoven pedago−
gické a zemědělské fakulty,“ uvedla
ředitelka knihovny Helena Vorlová.

Komplexní knihovna univer zity,
která má registrovaných zhruba
9 000 uživatelů, zahájila provoz

v novostavbě v kampusu v roce
2010. Jde o jednu z nejmoderněj−
ších vysokoškolských knihoven
v České republice.

Ředitelka uvedla, že kromě tiště −
ných publikacích nabízí i elektro nické
knihy, kterých je k dispozici šest sto−
vek. V posledních letech stoupá na−
víc zájem o vzdálený přístup do data−
bází odborných časopisů. 

„Využívají je studenti i přednášejí−
cí. Hlavně je potřebují dynamicky
se rozvíjející se obory. Například
studenti filozofické fakulty si větši−
nou vystačí s tištěnými knihami,“
po dotkla Vorlová. 

Univerzita skrývá 360 000 knih 
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Budou lépe 
chráněni 

před povodněmi
Obce Heřmaň a Cehnice bu−
dou lépe chráněny před po −
vod němi. Po úpravě koryta
řeky Blanice, která stála sko−
ro 50 milionu korun, okolní
krajina více zadrží vodu.

Starostka Heřmaně Jana Ma −
touš ková doufá, že úprava ko−
ryta při povodních pomůže.
Každá povodeň od roku 2000
část obce vyplavila. 

„Pokaždé to Heřmaň odnese,
jsme nad Putimí, která má také
problémy. Staré rameno, kde
má řeka možnost se vylít, po−
kud nový tok nestíhá, nám 
může opravdu pomoci, voda se
vylije do luk a nezaplaví obyt −
nou část,“ řekla starostka. 

Heřmaň má i projekt na ob−
novu čtyř rybníků, aby lépe
udržela vodu v krajině.

Jiný protipovodňový projekt
nedávno vláda představila
v Ceh  nicích na Strakonicku, kde
za 16 milionů korun obec obno−
vuje záchytnou nádrž s mokřa−
dem na Cehnickém potoce.
Většina peněz šla z EU. Obnova
zahrne odbahnění, opravu hrá−
ze, stavbu výpusti a bezpeč−
nostního přelivu. V zadní části
vznikne mokřad i tůně. Po re−
konstrukci, která skončí na
podzim, pojme nádrž 50 000
metrů krychlových vody.

Obec nádrž obnovuje po 50
letech. V roce 2002 se protrhla
hráz, před tím ještě v nádrži
částečně voda byla, i když ná−
drž byla již hodně zarostlá a za−
bahněná. 

„Je to součást protipovod−
ňových opatření. Máme suchý
poldr, zregulovaný potok, mezi
tím byl tenhle rybník jako
špunt. Budeme mít velkou 
retenční schopnost potoka, 
zároveň s tím, že se bude za −
držovat voda v krajině, tím 
pádem jsme elimi novali zápla−
vy v obci, co se týče stoleté 
vody,“ řekla k obnově starostka
Ceh nic Helena Sosnová.
Cehnice opakovaně čelily bles−
kovým záplavám.  (pru)

Skoro po dvou letech má zámecký
příkop v Českém Krumlově plné
obsazení. Koncem července se
sem z olomoucké zoo přestěhovali
medvědí sourozenci Arno a Máša,
které původně celníci zadrželi
v rámci pašování z Ruska. Teď 
budou natrvalo ve výběhu spolu
se starou dámou, medvědicí
Marií Terezií.

Dokonce ministr životního pro−
středí Richard Brabec předal med−

vědy Krumlovu oficiálně. Zatím
medvědí mláďata váží 90 a 70 kilo−
gramů. Medvědář Jan Míša Černý
jim dal hroznové víno, rybí tuk, jabl−
ka, mandarinky, zeleninu i jogurty. 

„Nevylučujeme,
že jim dáme jiná
jména, ale o tom
se ještě poradíme.
V posledních le−
tech nesli medvědi
jména historických
osobností spoje−
ných s Rožmberky,
původními majiteli
Krumlova,“ uvedl
medvědář, který se
o své svěřence sta −
rá se svým synem. 

Od chvíle, kdy za −
hynula dvaatřicetiletá
medvědice Kateřina,
tam teď žila jen jede−
nadvacetiletá medvě−

dice Marie Terezie. 
V příkopu jsou medvědi chováni

od 16. století. Podle pověstí byli
Rožmberkové příbuzensky spřízně −
ni s italským šlechtickým rodem
Orsini. Orsa znamená italsky med−
vědice a tímto motivem se zejména
poslední rožmberští vladaři v 16.
století hlásili k příbuzenství s ital−
ským rodem. Mělo doložit staro −
bylost rožmberského rodu. 

Krumlovský zámek patří k nejnav−
štěvovanějším památkám, loni tam
přišlo 429 tisíc lidí. (pru)

Konečně: Zámecký příkop má nové
medvědí sourozence

Jihočeští a bavorští vědci společ−
ně virtuálně přibližují zaniklé loka−
lity Šumavy. Projekt mapuje místa,
která vlivem poválečného dění
a vysídlení původního obyvatel−
stva nenávratně zmizela z krajiny. 

Pomocí starých map, unikátní
sbírky fotografií Šumavy, ale i pa−
mětníků vědci – alespoň digitálně –
znovu budují zbořené kostely i celé
vesnice. 

„V obci Pohoří na Šumavě stávalo
dříve 113 domů. Mezi nimi byla

pekár na, obchody i kino. Vše zmize−
lo a staré horské chalupy byly po−
stupně nahrazeny novostavbami.
Staré časy připomínají čtyři domy,
hřbitov a zpustlý kostel, kterému se

v devadesátých letech probořila
střecha,“ uvedli odborníci, kteří na
projektu pracují.

Pohoří je přitom jedna z celkem tří
stovek vesnic, kterou vědci v sou−
časnosti znovu modelují a vytvářejí

budovy, jež už nestojí. S mo −
delováním jim pomáhají
i stavební projektanti.

„Dokážou třeba výšku vě−
že odhadnout z toho, jaká je výška
dveří, které vstupují do toho kostela,“
popsal Libor Dostálek z Ústavu apli−
kované informatiky na Jihočeské uni−
verzitě. Jako vodítko vědcům slouží

dochovaná sbírka fotografií, které od
přelomu devatenáctého a dvacátého
století fotil Josef Seidel, a zachytil tak
místa, která už neexistují. 

„Mnozí je poznávají jen podle roz−
kvetlých stromů, které by v těch lu−
kách neměly být. A právě tam Seidel
býval, fotografoval,“ uvedl Petr
Hudičák, kurátor sbírek Museum

Fotoateliér Seidel.  
Vesnice na Šumavě

zmizely především po
vysídlení Němců i vy−
tyčení železné opony.
Další sídla pak za −
plavila voda lipen−
ské přehrady.  Jednou
z takových byla i Dol −
ní Vltavice.

Právě tam už před
třemi lety začaly první snahy o virtu−
ální návrat vesnic. Dnes zatopená
víska tehdy v jiném projektu ožila 
jako první. Obcí, které zmizely, je ale
na jihu Čech mnohem více. Ať už ty,
které zaplavila budoucí přehrada,
Lipno, pak Orlík, nebo Hněvkovice,
tak i ty, které ustoupily kvůli stavbě
Jaderné elektrárny  Temelín. (pru)

Modelují zaniklé obce
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Zpoplatnění vjezdu zájezdových
autobusů do centra, které Český
Krumlov zavedl od 1. června, se
vyplatilo. 

Novinka přinesla za první měsíc
do městské kasy přes 4,5 milionu
korun. Jen k 1. červenci bylo
v systému 9 400 rezervací, pravid−
la dodržuje přes 90 procent auto−
busů. Za příjezd a odjezd z takzva−
ného bus stopu zaplatí jeden auto−
bus 1250 korun. Dosud dopravci
neplatili nic. Krumlov čeká, že letos
bude mít z tohoto systému příjmy
osm milionů korun.

Městská policie pokutuje denně
dva až tři řidiče, kteří se snaží 
systému vyhnout. Průměrná výše
pokuty je 2000 korun. 

„V posledních dnech zkouší ři −
diči zájezdových autobusů vykládat
a nakládat turisty na běžných auto−
busových zastávkách v lokalitě
Špičák, na něž se teď strážníci více
zaměřují,“ uvedl velitel městské
policie Jan Šítal.

Bus stopy jsou na parkovišti
Jelenka 2 a ve Chvalšinské ulici. Za
červen bylo 210 až 290 denně,
110 až 145 autobusů denně. 

Systém je na tři roky. V roce 2022
chce město zprovoznit terminál
za řekou Polečnicí. Placeným systé−
mem se radnice snaží regulovat 
počet krátkodobých návštěvníků
a zvýšit příjmy z turismu. Každý rok
přijede do města 16 000 zájezdo−
vých autobusů, turistů ročně dva
miliony. Pro rok 2020 plánuje město
příjmy z těchto autobusů až 15 mili−
onů. Náklady na vybudování dvou
nástupních a výstupních míst byly
pět milionů.

Vjezd zdarma mají autobusy se
žáky základních škol, které do města
jezdí na výlety, i autobusy, které vo−
zí spor tovní týmy na spor toviště
do areálu ve Chvalšinské ulici.
Autobusy, jež vozí na zájezdy obyva−
tele města, mohou zdarma stavět na
autobusovém nádraží, jen se musí
předem nahlásit fondu. (pru)

Zpoplatnění zájezdových
autobusů se vyplatilo
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Kdo by neznal příběhy fenky kolie
Lassie, které byly populární v 80.
a 90. letech také u nás. 

Němečtí filmaři v těchto týdnech
natáčeli na Šumavě film Lassie, vrať
se. Jako lokace si vybrali třeba Vla −
chovo Březí, Anín nebo Prachatice.
Mnoho informací však poměrně
úzkostlivě tajili. Berlínská společnost
Henning Fer ber Filmproduk tions na
Šumavě natáčela novou adaptaci
známého příběhu o kolii Lassie. 

Natáčelo se dokonce ve školce
Pastelka ve Vlachově Březí. Filmaři

si v ní upravili jednu třídu a přistavěli
k ní i vchod a natáčeli na louce za
školou. Točila se scéna, při které
děti s Lassie přibíhají ke škole.
Klidná atmosféra ani nepřipomínala
filmové natáčení, jak bývá zobrazo−
váno ve filmech.

„Německý štáb si vybral Šumavu
proto, že má podobnou krajinu jako
Bavorsko, kde se část filmu odehrá−
vá. A Prachatice jsou krásné, to je
super místo na natáčení,“ řekl Jan
Topinka z české produkce, která

posky tovala německé veškeré záze−
mí. Děti do komparsu si filmaři vybí−
rali už v červnu. Děti předškolního
věku ve filmu nehrají, ale nakonec
se do komparzu dostalo několik de−
sítek dětí z místní školy. Podle
Tatjany Tláskalové měli filmaři zájem
i o děti, které chodí do tanečního
a dramatického oboru základní
umělecké školy. „Protože je předpo−
klad, že těmto dětem nebude dělat
problém vystupovat před lidmi
a jsou spontánní,“ uvedla s tím, že
děti si natáčení moc užívaly. 

A co se podařilo o novém filmu
o fence Lassie zjistit? 

„Půjde o rodinné drama o délce
110 minut, premiéra v Německu bu−
de v únoru příštího roku. Kdy se film
dostane sem do Čech, není jasné,
ale určitě o něj ochuzeni nebudete.
Režie se ujal zkušený Hano Older −
dissen a v hlavních dětských rolích
pak hrají Nico Marischka a Bella
Badin,“ prozradil jeden z členů ně−
meckého štábu. Šumava se tak opět
díky zajímavému filmovému projek−
tu ještě více dostane do podvědomí
v zahraničí. (pru) 

Nové příběhy kolie Lassie vznikají na Šumavě
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Že jsou jižní Čechy krásné, o tom
je zbytečné vyprávět, ale že zde
najdete celou řadu zajímavých 
věcí, o kterých se třeba málo ví,
o tom je naopak
třeba dát vědět. 

Proto vás zve−
me do malé vísky
pod Kletí Plešo vi −
ce na Česko krum −
lovsku. V této ma−
lé vísce najdete
minivísku, kterou
na zahradě svého
domu před lety
postavil Jiří Bauer.

„Všechny mo−
dely domů jsou
vyzděné a vyrobené z cihel, malty
a štuku. Jsou tu stavení propracova−
ná do nejmenších detailů, funkční
mlýn, kaplička, hospoda i hasičár−
na,“ říká majitel, který se dříve živil
jako zedník.

Dnes je na zahradě desítka zmen−
šených modelů vesnice. Některé
modely jsou věrnou kopií stavení, 
jiné zase trochu podle fantazie. Na
zahradě okolo jezírka s asi padesát−

kou rybek stojí funkční mlýn, statek
se stodolou, hospoda i kaplička.

„Hospodu jsem si udělal, abych to
měl blízko na pivo. Hasiči chtěli,

abych postavil hasi−
čárnu, tak jsem ji udě−
lal. Uvnitř je i požární
auto, které jsem vyro−
bil z prkýnek a je po−

jízdné,“ podotkl Bauer s tím, že pro
místní babičky zase vytvořil kapličku
s oltářem v měřítku 1:10. 

Zajímavé je, že třeba
tašky na střechách jsou
z cementu a je to prý stej−
ný postup, jako když se
dělá cukroví na Vánoce.
Na příklad jen na modelu

mlýna je 960 tašek. Zmenšená sta−
vení mají okna, dveře i ploty. Nevá −
hejte a přijeďte se podívat. (pru)

Minivesnička ve vesničce pod Kletí 

Stovky milionů korun investují in−
vestují města i kraj do rekonstruk−
cí a úpravy škol v jižních Čechách.
Velké rekonstrukce čekají některé
základní školy v Českých Budě −
jovicích. Jen tady jsou náklady
okolo 55 milionů korun.

V Písku přes prázdniny dokončí
přístavbu učeben technik a řeme −
slných praktik za 22 milionů korun
v Základní škole Svobodná. Za stej−
nou částku se vybavují odborné
učebny pro technické vzdělání s vy−
užitím digitálních technologií na
Základní škole T. Šobra. Na oba pro−
jekty získalo město dotace. 

Všechny základní a mateřské
školy v Jindřichově Hradci čeká
přes prázdniny vymalování a oprava
nátěrů za jeden milion korun.
V Základní škole III opravují podlahu
ve školní jídelně a její hygienické
zaří zení. 

„Všechny stavební práce budou
do zahájení školního roku dokon −
čeny a nikde nedojde k omezení 
výuky,“ řekl Petr Kolář z odboru kan−
celáře starosty.

V Českém Krumlově řeší během
prázdnin havarijní stav vnitřních
rozvodů vody v Základní škole
Plešivec, rekonstrukce bude stát
kolem 130 000 korun. Ve stejné
škole také dělníci vymění příčku
mezi některými třídami kvůli sta −
tickému narušení, což vyjde zhruba
na 100 tisíc. 

Pracuje se i ve školách v Táboře.
Kolem 2,3 milionu korun bude
stát oprava fasády odloučeného
pracoviště základní a mateřské
školy Tábor−Měšice. Ve školách ve
městě se také budou opravovat
kuchyň ky či podlaha nebo vymě−
ňovat svítidla ve třídách a rozvody
ústředního topení.

Nejrozsáhlejší stavební práce
v Prachaticích čekají základní ško−
lu ve Vodňanské ulici. Budou se 
rekonstruovat půdní prostory, ná−
klady vyjdou na 26 milionů korun.
V dalších prachatických školách
se má například malovat, měnit
podla hová krytina či dokončit 
výstavba venkovních tříd. 

(pru)

Stamiliony do škol
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Spolupráce Správy železniční do−
pravní cesty a Jindřicho hra dec −
kých místních drah, kde funguje
i slavná úzkokolejka na rozhraní
jižních Čech a Vysočiny,
zřejmě míří po necelých
dvou letech ke konci. Ohro −
žena je tak doprava na zdejší
trati. Důvodem jsou peníze.

A sice ty, které Jindřicho −
hradecké místní dráhy dluží
správě železnic za řízení pro−
vozu a další služby. 

Správa železniční dopravní
cesty eviduje pohledávky za
Jindřicho hradeckými místní−
mi drahami v celkové výši
1,664 milionu korun. Z toho
představují krátkodobé pohle−
dávky před datem splatnosti
nebo po splatnosti do tří mě−
síců 822 tisíc korun, pohle−
dávky předané k právnímu vy−
máhání, po splatnosti více než
tři měsíce je 842 tisíc korun.

„Jedná se zejména o fakturaci za
činnosti organizování a řízení drážní
dopravy, dále poplatky za šetření
mimořádných událostí a za přiděle−

nou kapacitu,“ uvedla SŽDC s tím,
že ze strany SŽDC byly „učiněny
kroky k ukončení smluvního vztahu
se společností JHMD.“ 

Statutární ředitel JHMD Boris
Čajánek situaci klade za vinu kraji
Vysočina, se kterým se firma
dlouhodobě dohaduje o peníze.
JHMD loni dostávala na Vysočině

83 korun za vlakový kilometr, cel−
kem 13,7 milionu korun. 

„Dlouhodobě požadujeme navý−
šení plateb nad rámec inflace, jde

třeba i o vyšší odpisy vozidel nebo
poplatek za dopravní cestu, což
třeba uznal sousední Jihočeský
kraj, Vysočina naopak argumentuje
tím, že plní smlouvu a jediným 

rizikem, které nese, je inflace,“
uvedl Čajánek.

„Nejtvrdší řešení je ukončit pro−
voz na úzkokolejce na hranicích kra−

je Vysočina. Tomu se zatím
chceme vyhnout. Z naší strany
je prostor pro jednání stále
otevřený, bohužel kraj Vyso −
čina nás odkazuje na právníky
a ti na naše výzvy k jednání
neodpovídají,“ řekl Čajánek.
Prý ale věří v brzké vyřešení
situace se SŽDC; zda a jak si
firma poradí v případě rozcho−
du, neuvedl.

SŽDC řídí provoz na tratích
JHMD od října 2017. Děje se
tak z Jindřichova Hradce podle
předpisu D3 pro zjednodušené
řízení, které se používá zejmé−
na na regionálních tratích.
Podle smlouvy má platit JHMD
správě železnic 125 tisíc korun
měsíčně, další peníze pak na−

příklad za tvorbu jízdního řádu nebo
školení zaměstnanců. Smlouva je
pak uzavřena na 2 miliony korun
ročně. Pokud se spor nepodaří vyře−
šit, hrozí přerušení provozu. (pru)

Hrozí konec Jindřichohradecké úzkokolejky?

Psala se necelá polovina osmdesátých
let předchozího století, když „rudý ko−
hout“ poprvé zakokrhal v Sušici. Při prv−
ním případu tak trochu nenápadně, při
dalším již bylo zcela zřejmé, že se bude
jednat o pyromana se zapeklitými poru−
chami jeho chování. Vždy hořelo ve ve−
řejně přístupných domech či objektech
nebo v jejich bezprostřední blízkosti, do−
konce i v restauraci. Šetřením tehdejších
policejních složek a hasičů se podařilo
prokázat, že ohně byly založeny úmysl−
ně. Ke štěstí všech byly vždy zpozorová−
ny ve svém zárodku, než ohnivé jazyky
mohly způsobit větší a rozsáhlejší škody.
Zarážejícím zjištěním bylo, že se pacha−
tel na místě poměrně dost dlouho zdržo−
val a snad i oheň zpovzdálí pozoroval.
Chvíli trvalo, než se nám obrazně řečeno

do ruky dostal pacha−
tel, jehož žhářským
motivem byla nemož−
nost sexuálního odre−

agování. Jeho vnitřní emoce, jakými je
zlost i cit, neuspokojení v této oblasti
skončilo zakládáním ohníčků. Pro ká −
zalo se, že pohled do plápolajících
plamenů ohně stimuloval jeho sexuál−
ní uvolnění. Šlo o čtyřicetiletého muže
zralého věku, svobodného, který byl
za své skutky i souzen. 
V případě druhém šlo o ženu také zralé−
ho věku z Klatovska, 15 let vdanou, mat−
ku tří dětí, která se sama ohodnotila ná−
sledujícími slovy:
„Jsem hodně náruživá. Mám silnou potře−
bu sexuálního styku i života, a to v podstatě
i několikráte denně. Sexuálně žít jsem zača−
la ve svých 17 letech. Za poslední roky jsem
však v manželství nespokojená, strádám
a nedosahuji patřičného uspokojení. V po−
slední době při pohlavním styku s manže−

lem zapojuji i svou fantasii a přišla jsem na
to, že plápolající oheň mě vzrušuje a pomá−
há mi dosáhnout vyvrcholení. Zajímavé je,
že vyjma ohně mě inspiruje i tekoucí voda.
S neuspokojeností s vlastním mužem mě za−
čaly doprovázet i mé představy při pohlavím
styku s jinými muži, a tak jsme s tím začala.
Přepadla mě touha něco zapálit! To nutkání
bylo tak silné, že jsem se mu poddala a za−
čala zapalovat odpadkové koše v kancelá−
řích, kde jsem uklízela. Při pohledu do pla−
menů plápolajících jazyků jsem měla pocit,
že se miluji. Cítila jsem dokonce to teplo
ohně i mužského těla.“ 

Samozřejmě, že se na
vše časem přišlo a oba
žháři skončili na psychiat−

ricko−sexuálním léčení za účelem potlačení
jejich nepřiměřené sexuální náruživosti.
Zajímavé na obou případech bylo i to, že
první případ byl řešen soudně, kdežto 
případ druhý (ženy) bez trestně právních
následků. Z toho plyne, že když dva dělají
totéž i ze stejných důvodů, výsledek bývá
mnohdy rozdílný.   Karel Fořt

Ze zápisníku kriminalisty:

Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, kte−
ré se staly na Šumavě. Jeho
posledně vydanou knihou je
Šumavská hora viděla vraha.

Požáry podmíněné
sexuální motivací
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Sice až od prosince, ale přeci, zač−
ne z Prahy do Českých Budějovic
přes Písek jezdit nový vlakový
spoj. Půjde o motorový vlak Arrivy,
která letos nahradí na zdejších
rychlících České dráhy. Vlak bude
na trati denně.

„Standardem našich vlaků jsou
pohodlné široké sedačky, wifi při−
pojení k internetu, zásuvky na do −
bíjení telefonu nebo notebooku
a cestou je všem k dispozici bez−
platně také pitná voda, aby se ces−

tující mohli kdykoliv osvěžit,“ uvedl
ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří
Nálevka. Při nedávné prezentační
jízdě svezla společnost všechny
zdarma a zaměřila se i na nábor
strojvedoucích a stevardů. Právě
v jižních Čechách hledá firma nové
zaměstnance. 

Pro region je to další posila v do−
pravě. Naopak na trase Praha –
České Budějovice přes Tábor, bu−
dou i nadále jezdit vlaky Českých
drah. (pru)

Z Prahy do Budějovic bude jezdit nový vlak
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Svoje věštecké, vizionářské a psychoa−
nalytické schopnosti jsem využil při
rozkrývání nevyřešených záhad z minu−
losti. Navštívil jsem několik hradů,
zámků, klášterů, poutních
míst a v Praze Karlův
most, abych pootevřel
pomyslnou skříňku
záhad a pokusil se
je vysvětlit. Pro −
tože je doba dovo−
lených, kdy větši−
na z vás navště−
vuje nejrůznější
místa v České re−
publice, prozra−
dím vám některá
odhalená tajemství.

Státní hrad a zámek
v Českém Krumlově 
V zámecké zahradě jsou tři 
obrovské pozitivní zóny, které ovliv−
ňují celou oblast. Nejsilnější pozitivní zóna
je 750 metrů od středu zámecké zahrady.
Její střed je tam, kde se nachází letohrá−
dek Bellarie. Právě tady by se lidé měli cítit
velmi dobře a podle mne se zde vyléčí
i nemocní lidé při delším a pravidelném
pobytu. V tomto prostoru je třeba se pohy−
bovat 30 dnů, aby se váš zdravotní stav
zlepšil. Jak působí tato silná pozitivní zó−
na, se můžete přesvědčit sami na sobě.
Když do ní přijdete velice naštvaný, rozči−
lený, tak do 2 hodin se vám výrazně změní
nálada k lepšímu. Pozitivní zóny v zámec−
ké zahradě v Českém Krumlově mě vedly
k tomu, abych si z navštívených míst udě−
lal jakousi stupnici pozitivních sil od 0 do
10. Český Krumlov dostal 8, Praha 7,5,
Duchcov 2, Karlův most 3, Karlštejn 7,8.

Zámek Dobříš 
Má zrcadlový sál, který na první pohled
nevzbuzuje nějakou výjimečnost. Ale
přesto. Benátská zrcadla jsou důvodem,
proč se návštěvníkům právě zde tolik líbí.
Celý zámek je pozitivní a díky zrcadlům
v zrcadlovém sále a jejich energií dávají 
lidem prožívat pocit štěstí. Při pobytu
v tomto zvláštním prostoru jsou návštěvní−

ci schopni v sobě nakumulovat pocit štěstí
až na rok a půl. Největší atrakcí je be −
nátské zrcadlo v Dámské ložnici. Podle le−
gendy má mít kouzelnou moc. Kdo se do

něj zadívá a bude si něco přát,
do roka se mu to splní.

Podmínkou je, že celý ten
rok se nesmí podívat do

žádného jiného zrcad−
la. Jak jsem zjistil, ně−
co na tom je, ale ji−
nak, než je návštěv−
níkům předkládáno.
V zrcadle jdou totiž
zhmotnit negativní
myšlenky. Lidé, kteří
si přejí něco nega −

tivního, mají díky to−
muto zrcadlu schop−

nost negativní myšlenky
zhmotnit.

Zřícenina hradu Trosky
Je jedním z nejnavštěvovanějším místem
Českého ráje. Počátkem 15. století získal
hrad Trosky rytíř Ota z Bergova, který se
měl zmocnit legendárního opatovického
pokladu, když jeho oddíly vyplenily
nedaleký bohatý opatovický klášter.
Poklad odvezl na hrad Trosky. Podle
mé věštby Ota z Bergova po−
klad skutečně ukradl z opa−
tovického kláštera
a ukryl do podzem−
ních chodeb hradu
Trosky, kde je bo−
hatství doposud.
Podle mých věštec−
kých indicií si myslím, že poklad jednou
bude nalezen a to za cca 20 let.

Město Litomyšl
Kromě významných osobností a umělců
navštívil dvakrát Litomyšl také prezident
T. G. Masaryk. K Litomyšli ho pojí slečna
Anna Chotětovská. S Masarykem se se−
známila v Hustopečích, kde byla na práz−
dninách. V té době Masaryk byl ještě stu−
dentem a do dopisů se podepisoval
Vlastimil Masaryk. Přátelství s Annou udr−
žoval i po jejím odchodu do Vídně. Anna

Chotětovská se pak
vrátila do Litomyšle,
ale nikdy se nevdala.
Podlé mé věštby to
byla dívka, která žila

ve snu a nikoliv v realitě. Když procitla do
reality, začala být psychicky nemocná.
Do T. G. Masaryka se zamilovala. Podle
mě on do ní nikoliv.
S Litomyšlí byla spojena také spisovatel−
ka Božena Němcová. Město bylo pro ni
maximálně dobrým místem Cestování
a stěhování jí vůbec nedělalo dobře a ze
všech míst, kde byli, Litomyšl byla pro
Boženu Němcovou nejzajímavějším a zá−
roveň nejvhodnějším místem. Lze říci, že
měla smutný začátek života a ještě smut−
nější konec. Kdyby žila v harmonickém
vztahu, mohla podle mé věštby napsat 
více jak 10 zajímavých románů.

Hrad Kost

Právem je považován za jeden z nej −
významnějších gotických hradů ležící
v půvabném kraji Českého ráje. Jsou zde
tři pozitivní zóny, díky kterým je stavba
pevná a nedobytná. Ale stavbou opevně−
ní se porušily toky energií, a to narušilo
pozitivitu zón. Kvůli tomu je prostředí na

hradě ponuré. Návštěv −
níci by mohli mít v tomto

prostředí chmurné myš−
lenky. Energie hradu bere
lidem radost ze života.
Když se někdo v tomto
prostředí narodí, tak mu
to tolik nepřijde. Když se
přistěhuje, může do tří

měsíců pocítit smutek. To je důvodem,
proč hrad měl tolik majitelů. Tři pozitivní
zóny v prostoru hradu způsobují jeho
pevnost a soudržnost. I kdyby chtěl Jan
Žižka hrad dobýt, jsem přesvědčen, že by
to za 3,5 měsíce vzdal.
Přeji čtenářům klidnou a pohodovou 
dovolenou, strávenou na pozitivních mís−
tech, která je dostatečně nabijí životní
energií.                           Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

která nejsou vysvětlena

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda tvrdí:

Je mnoho záhad a tajemství, 
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Zahradnictví Zámecká zahra−
da v Čimelicích po dvou
letech opět připravuje
pro milovníky květin
tradiční kvě tinovou
podívanou. Svátek za−
hradníků a zahrádká−
řů letos proběhne na
sklonku letních prázd −
nin ve dnech 22. až 25.
srpna 2019 v areálu čime−
lického zahradnictví. V těchto
dnech jsou již organizační přípravy
v plném proudu. 
Již v tuto dobu je jasné, že tento
33. ročník bude opět velmi bohatý na
zají mavé květinové expozice i na
množství vystavovatelů a prodejců
rostlinných výpěstků i zahradnického
materiálu. 
V areálu zahradnictví se představí 
letos již tradiční účastníci, ale i zcela
noví vystavovatelé. 

V čimelickém zahradnictví
jsme již naseli a namnožili

bohatý sortiment balko−
nových rostlin a letniček.
Začátkem června je vy−
sazujeme do velkých
nádob a trpělivě zašti−
pujeme, až připravíme

mohutné dekorační rost−
liny, které pak zdobí jedno−

tlivé květinové expozice a do−
provází zajímavé umělecké doplňky. 

Rámec a ná−
plň výstavy
se teprve tvo −
ří, ale mů že −
me prozradit,
že se mají na
co těšit mi−
lovníci gla−
diol, jiřin i lilií,
které budou
zastoupené

v bohatém sortimen−
tu. Připravu jeme také
zajímavé aranžované
expozice. Jsou to me−
zi jinými „Barvy Afri −
ky“ – exotické rostliny
a zajímavé obrazy
ma  lířky Radu Tesaro,
„Kouzlo okamžiku“ –
romantická zákoutí
květin s uměleckými
díly malířky Míši Velíš −
kové Mackové, „Květy
první republiky“ –

květiny charakteristické pro trochu
idealizovanou dobu první republiky
a dobové doplňky, „Z pohádky do
pohád ky“ – květy s keramickými
díly a obrazy výtvarnic Evy a Jany
Ďur čových. V expozici „V barevném
království“ se představí šikovné ruce
a nápady obyvatel z Domova se 
zdravotním postižením v Oseku. „Za −
hrad nický svět“ – návštěvníky potěší
záplavou květin a momentů ze za −
hradnického života. Letošní motto

výsta vy je „Zahrada patří dětem“.
Proto se dětský prvek bude objevovat
také ve většině dalších expozic. 
Rostlinný svět na letošní výstavě 
budou zastupovat také kaktusy, suku−
lenty, trvalky, okrasné dřeviny, ma−
sožravé rostliny, bonsaje, koření, lé−
čivky, řezané květy, ale také speciálně
vypěstovaný sor timent skleníkové
zele niny. 
Letos to budou zajímavosti ze světa
tyčkových rajčat, sortiment paprik
známé šlechtitelky Ing. Teclové, boha−
tá přehlídka cuket, tykví a slunečnic. 

Ve venkovních výsadbách se opět 
objeví letničkové směsi z přímého vý−
sevu a řada dalších zajímavých květin.
Zahradníci budou samozřejmě své
výpěstky nejen vystavovat, ale i nabí−
zet k prodeji v hojném sor timentu
včetně velkého množství zahradnic−
kého materiálu a dekorativních před−
mětů. 
Pokud si budete chtít zpestřit konec
letních dnů, zaškrtněte si v kalendáři
„Čimelice“ a přijeďte se podívat.
Určitě nebudete zklamáni. Aran −
žované květinové expozice se rozklá−
dají ve sklenících a foliovnících na
ploše 3 000 m2. Výstavu doprovází

chovatelská výstava drobného zví−
řectva, bohaté občerstvení a pestrý
kulturní program. 

Ing. Hana Chvalová, zahradnictví
Zámecká zahrada Čimelice

Čimelice v záplavě květů

Bližší informace: 
Zámecká zahrada Čimelice 

www.zahradacimelice.cz 
vystava@zahradacimelice.cz 

tel.: 382 228 192 
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DÍVKY – ŽENY 19−xx let
štíhlé i silnější postavy,
trápí vás nedostatek pe−
něz? Jste klidné povahy,
spolehlivé? Pak máte
jedinečnou příležitost
stálého výdělku (i přivý−
dělku) v  diskr. erotic−
kém privátku. Výplata
denně, bezpečí, poho−
dička. Jsem žena, začá−
tečnicím poradím. Na
SMS se ozvu, pište na
tel.: 607477727 (ubyto−
vání možné). KŘI PM
190116

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstruk−
cí a budov (sila apod.)
a výkup železného šro−
tu. Tel.: 604867469. 
PM 190031

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,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku
nebo pozůstalost. Sbě −
ratel. Nabízím solidní
jedná ní. Mám zájem také
o staré veterány, cokoliv,
co se hýbalo i značně
poškozené, koupím i díly.
Tel: 608979838. Email:
ant ikvs@seznam.cz. 
PM 190020

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

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za plecho−
vé cedule, plakáty, staré
pohlednice či určené fo −
tografie do roku 1945,
uvítám sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mohu 
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036

KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
190033

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
do mek 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 osvět  lení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v  pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou pa  lubkami, zaří−
zenou k oka mžitému pou−
žívání. Zajiš tění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026 

TÉMĚŘ nepoužívanou
ka su EET Euro−50 Mini.
Původní cena skoro
8.000 Kč, nyní 4950 Kč.
Tel.: 604401388. RR
90466

KERAMICKOU pec, typ:
MP 150, vnitřní rozměry
pece: š. 43cm, h. 56cm,
v. 65cm, výška pece se
stojanem: 1735 mm,
výrob ce: Rumler Jiří, 
Pl zeň. Pec je po kom−
pletní generální opravě.
Cena: 74.000 Kč, tel.:
604401388. RR 90465

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s  na −
kladačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. 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,
boro vice), může být
vytě žený i po kalami−
tě. Se riózní jednání,
platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082

PRONAJMU reprezenta−
tivní prostory v  centru
města Klatov, přízemí,
cca 100 m2. Součástí je
vlastní parkoviště, per−
gola a 2 terasy, sociální
zázemí. Vhodné jako
kan celáře, ordinace
apod. Možnost i pro −
nájmu bytu. Tel.:
602614480. RR 90505

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

COTON DE TULEAR.
Pro dám štěňátka bez
PP po výstavně úspěš−
ných předcích. Malý
pejsek s ne  línající ba −
vl níkovou srstí ne vy −
 žaduje střihovou úpra−
vu, jenom se pro če −
sává. Je antidepresiv−
ní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ostra −
žitý, ale zbytečně
ne štěká. Vhodný na
canisterapii – k reha −
bilitaci. Oblíbený pro
výstiž nou a přizpů so −
bivou povahu. Milá ček
celé rodiny, lásku rád
bere i oplácí s nad še −
ním. Kupní smlouva
při odběru. Do dobrých
rukou. Cena dohodou.
Kontakt – e−mail: 
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
602823882,378774498
RR 90128

HEZKÁ, příjemná, usmě −
va vá žena 44 let nabízí
příjemný relax, sexík za
skvělé letní ceny. Do −
mluva ve dne na tel.:
604561766 KŘI PM
190115

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

43/180 cm – hledám že−
nu pro vážný vztah, ro−
dinu. Společný život na
vesnici. Zn.: Napiš. Do −
mažlicko, Klatovsko,
Tachovsko. Tel.:
608852485. RR 90467

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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� TIP NA VÝLET � TIP NA VÝLET � TIP NA VÝLET � TIP NA VÝLET �

Kdo by neznal romantickou po −
hádku s Jiřím Kornem v hlavní roli
Honza málem králem. A kdo by ne−
znal Sněžku a její původní dřevě−
nou poštovnu. Jak tato dvě témata
spolu souvisí? Velmi úzce. 

Ve vesničce se zajímavým ná−
zvem Ounuz u Jistebnice se právě
část pohádky natáčela a nedaleko
odtud už několik let stojí původní
dřevěná stavba.

Romantická víska asi půl kilo −
metru od vrcholu Monínce je přímo
stvořená k relaxaci, ale i natočení
něčeho, jako je pohádka. Tak se ta−
ky stalo a kromě pár chalup, zvonič−
ky zde není nic jiného. Ovšem i to
stačí. Dodnes polodřevěné a polo−
zděné stavení, které hraje na začát−
ku filmu i na závěr, kdy se „Honza

vrací zpět domů“, je téměř
nezměněné. 

A když se cestou přes les
vydáte k Monínci, kousek od
lanovky najdete onu starou
poštovnu ze Sněžky.

Stála deset let v nedale−
kém kempu. Nedávno jej ale
koupil jiný myjitel a poš−
tovnu si tam nepřál. Proto se

obec s provozovatelem lanovky 
dohodli na přemístění. Dnes jde
o turistickou atrakci, kde dostanete
i turistické razítko a o místo, kde
můžete přečkat třeba i déšť. 

Stačí se jen vypravit na toto místo
a načerpat energii, která na vás sa−
ma dýchne. Vždyť tato lokalita je pří−
mo stvořená k výletům a zvládnou
ji velcí i malí. (pru)

Poštovna ze Sněžky a vesnička ze slavné pohádky




