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Režisér Zdeněk Troška 
na zámku Kozel

Bavič a komik Miloš Knor 
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Jihočeský kraj má nového hejtma−
na. Stal se jím MUDr. Martin Kuba.
Ten má s funkcemi v rámci vyšší
i vysoké politiky bohaté zku še −
nosti. Několik let byl 1. náměstkem
jihočeského hejtmana Jiřího Zi −
 moly a také ministrem průmyslu 
a obchodu v Nečasově vládě.

Jihočeský kraj má také nové ve−
dení v podobě koalice složené
z ODS, KDU−ČSL a TOP 09, ČSSD
a hnutí Jihočeši. V 55členném za−
stupitelstvu mají 29 mandátů.

Placených pozic uvolněných rad−
ních bude šest, o jednu méně než
v minulém volebním období.

„Hlavní cíl koalice je definován
tím, co se teď venku děje. V téhle
chvíli musíme všichni napnout
maxi málně síly k tomu, abychom
v Jihočeském kraji zvládli to, co se
na nás valí, abychom to zvládli
v nemocnicích, abychom měli dost
lůžek pro Jihočechy, kteří je budou
potřebovat. Abychom na to byli
připra veni v sociálních službách.
Na to jsme teď napřímili všechnu
naši sílu. Zatím ignorujeme rozdě−
lování pozic, komisí nebo výborů,
protože to jsou všechno podřadné
věci. Vážím si toho, že koalice 
vnímá jako jasnou prioritu ochránit
Jihočechy v době pandemie,”
uvedl Martin Kuba.

Prvním náměstkem je František
Talíř z KDU−ČSL. V radě má ODS
i s hejt manem tři místa, stejně jako
ČSSD a KDU−ČSL s TOP 09, Jihočeši
dvě. Placených pozic radních bude
šest, o jednu méně než v minulém vo−
lebním období. V placených pozicích
radních jsou vedle Kuby také Lucie
Kozlová (ODS), František Talíř z KDU−
ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel
Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí
Jihočeši 2012. Zbylými členy rady by
se měli stát za ODS Tomáš Hajdušek,
za ČSSD Miroslav Joch a Olga
Bastlová, Jan Bartošek z KDU−ČSL
a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.

Krajské finance by měly víc mířit
do obcí a měst. Koalice založí 
krajský investiční fond, který bude
podporovat školy, dopravní stav −
by, vodovody i nová spor toviště.
V Budějovicích by mělo vzniknout
zařízení pro pacienty s alzheime−
rem i Parkinsonovou chorobou,
koalice zavede i systém, kdy bu−
dou moci lidé online sledovat,
jak se připravují nové obchvaty
měst a obcí.

Volby v kraji vyhrálo ANO. Do za−
stupitelstva se ještě dostali Piráti
a STAN. Tyto tři politické subjekty
skončily v krajské opozici. (pru)

Hotely počítají
ztráty

Jihočeské restaurace, hotely
a penziony počítají ztráty jak
kvůli jarní, tak i současné pod−
zimní koronavirové krizi. Jen za
listopad a prosinec to může být
až okolo dvou miliard korun.
Městským hotelům chybí firem−
ní klientela, řada z nich navíc
ještě nedostala z ministerstva
pro místní rozvoj podporu za
jarní koronakrizi.

„Nejistá je i sezona lyžařských
středisek, předprodeje per ma −
nentek stojí,“ uvedl ředitel Jiho −
české centrály cestovního ruchu
Jaromír Polášek.

Kladně však hodnotí to, že mi−
nisterstvo průmyslu a obchodu
hned spustilo programy na pod−
poru nájemného. „Hotely v náj−
mu jsou nejohroženější, protože
jakmile běží nájem, zvažují každý
den fungování. Jinak oceňuji pro−
gram Anitivirus, stoprocentní ná−
hradu mezd zaměstnanců, kteří
musí být doma. Jeden z hotelů
začal nabízet ubytování pro pra−
covníky Temelína. Většina zavře−
la a čeká, zda bude moci ubyto−
vávat na Vánoce a na silvestra,“
uvedl Polášek.

MUDr. Martin Kuba
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K jižním Čechám sice neměla pří−
mý vztah, ale tento kraj měla 
ráda. Dokonce sem s jedním ze
svých partnerů dlouho jezdila na
chalupu nebo i za přáteli. A něko−
likrát tu také točila filmy, v nichž
hrála. Herečka, dabérka, kantorka
Jana Andresíková zemřela ve vě−
ku 79 let. Její velmi složitý život
by jistě nikdo z nás nechtěl prožít.
Přesto neztrácela humor a naději,
že zase bude líp. S tím také z po−
zemského světa odcházela.

Poslední rok života byl pro he−
rečku, kterou neproslavil jen seriál
Arabela nebo Kameňák, utrpením
především po psychické stránce.
Poté, co se u ní rozvinula Alzheime −
rova choroba, i když ji−
nak, než u většiny takto
nemocných, protože to
zprvu na herečce nikdo
nepoznal, se přidal hlav −
ně úraz, který si způso−
bila v sanatoriu v Mělní −
ce. Prodělala náročnou
operaci, ale úspěšnou.
Nakonec i rehabilitovala
a těšila se, že se z dolé−
čovacího centra dosta−
ne a že zase bude líp.
Nakonec její oslabené
tělo napadlo onemoc−
nění covid−19 a její plí−
ce nevydržely nápor.

„Naštěstí Janička ne−
trpěla, ale pár dní před tím stále
měla humor a hlavně se upínala
k naději, že bude líp. Ona byla sice
„madam katastrofa“, protože ne−
měla v těle snad kost, kterou by ne−
měla zlomenou. Přitahovala tragé−
die, úrazy, nehody, ale nikdy si ne−
stěžovala. Vždy to vše převrátila
v humor. Byla úžasná a navíc jako
herečka velmi nedoceněná,“ pro−
zradil její dlouholetý blízký kama−
rád, manažer a člověk, který se ji
spolu s její celoživotní přítelkyní
Annou Vrbovou a bývalou žačkou
Terezkou Kadleco vou snažili pomo−
ci. Důvodem bylo bezpráví, které na
ni bylo prý pácháno ze strany části
její rodiny.

„Nechovali se k ní dobře a Jana
tím trpěla a věřila, že se to podaří
vyřešit a ona to, o co přišla, získá

zpět. Bohužel, nestalo se tak…
Ovšem než aby nějak trpěla, ležela
někde na přístrojích a nebo aby její
nemoc prudce postupovala, tohle
bylo milosrdnější, byť je ji velká
škoda,“ dodal René Kekely.

„Jana byla svéráz, uměla zařvat,
ale i naučit své žáky. Ale ve skuteč−
nosti to byla křehká duše, srdečná
a moc hodná ženská. Život měla
opravdu hodně těžký, trochu si ho
zkomplikovala sama, ale kdo z nás
neudělá v životě nějakou hloupost.
Bude se mi po ní hodně stýskat,“
podotkla její nejbližší kamarádka,
která se o ni starala a s níž se přes
45 let přátelila Anna Vrbová.

Na jihu Čech natáčela naposledy
v letech 2002, 2004, kdy tu Zdeněk
Troška natáčel Kameňák 1 a 3. „Ve
dvojce nehrála, protože v té době
ležela v nemocnici po druhém úra−
zu. A abychom to nějak takzvaně
okecali, jako lady vypadla z okna,
na což jsme navázali ve trojce, kde
hrála jakože ofačovaná a v sádře.

Byla s ní neskutečná legrace. Při −
tom to byla profesionálka každým
coulem. Měl jsem ji moc rád,“ 
podotkl Zdeněk Troška.

„Jižní Čechy mám ráda, je to nád−
herný kraj. Nejenom že jsme s mým
bývalým jezdili k Táboru na chalupu,
kterou vlastnila jeho rodina, ale i ja−
ko mladší jsem tu točila, ale taky
hrála v divadle. Pamatuji si, jak jsme
jednou jeli do Krumlova a stavili se
v Budějovicích v Masných krámech
na jídlo a pivo. Měla jsem po něja−
kém filmu nebo inscenaci, která
zrovna běžela. Ke stolu přišel takový
pán, přinesl mi růži a řekl: Díky, jste
krásná žena, a ještě krásnější je váš
hlas, takový sexy. Poděkoval a ode−
šel. A ani nevím kam, protože na −
jednou nebyl. Bylo to zvláštní, ale
milé…,“ vzpomínala Andresíková.

Na svém hereckém kontě měla
desítky filmů, seriálů, dabingových
rolí a pracovala desítky let i pro roz−
hlas. Působila i na DAMU a  také na
soukromé herecké škole a dávala i
soukromé hodiny. Vychovala
mnoho dnes známých moderátorů,
herců, ale třeba i politiků. „Když

chce někdo veřejně vystupovat,
musí to umět a musí se na to při−
pravit. Někomu je shůry dáno a ně−
kdo to musí vydřít. Ale když někdo
chce, může se to naučit…,“ říkala
kantorka Jana Andresíková.

Na natáčení na jihu Čech měla
také hezkou vzpomínku. Zdeněk
Troška byl také poslední, kdo
ji nabídl filmovou roli. V pohádce
Čer tova nevěsta hrála čaro děj  ni−
ci, natáčelo se v Židově strouze
u Be chyně. A ve scéně, kdy za ni
přijde tehdy mladý Václav Šanda
coby Štěpán, netuše, co ho čeká,
měla ho chtít začarovat, ale na −
konec ji plameny měly pohltit.
Rekvizitáři do hadičky schované
v dekoraci pustili více plynu 
a plamen Andresíkové lehce ošlehl
obličej a popálil obočí. Nic dra −
matického, nicméně všichni byli
vystrašení.

Všichni se k ní seběhli, vyděšení.
Měla takový zarudlejší obličej. Byla
v pořádku, jen spíš lehce v šoku.

„Chtěli jste mě upálit, co?,“ pro−
nesla ironicky a s humorem he −
rečka. Nakonec na otázku, že tedy
co s tím obličejem uděláme, si 
sedla na velký kámen a pronesla:
„No co, namažu si hubu obličejem
a nechám se přejmenovat,“ pro−
nesla Andresíková.

„Přejmenovat, cože, jak?,“ zněla
otázka ze štábu. „Říkejte mi Jana
Husová,“ dodala vtipně a všichni se
rozesmáli.

Kvůli restriktivním opatřením se
posledního rozloučení mohla zú−
častnit jen hrstka nejbližších. Její
ostatky budou později na její přání
rozptýleny u Davle u Prahy, kde
měla takto pohřbeny i své milované
rodiče. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jana Andresíková
odcházela s nadějíSnad už budou 

platit kartou
Cestující v českobudějovické
MHD by mohli od prázdnin pří−
štího roku začít platit ve vozech
bezkontaktní kar tou. Dopravní
podnik už vybral dodavatele.
Jde o součást rozvoje digitál−
ních prvků za 70 milionů korun,
do nichž spadá digitální odba−
vovací i informační systém.
Dotace by měla pokrýt 85 pro−
cent nákladů.

„Je to nezbytná nutnost.
V dnešní době je elektronické
odbavení to nejjednodušší, co
může být. Systém bude možné
odbavit kartou, mobilem, ho−
dinkami, čímkoli, kde máte spá−
rované bankovní karty. To je bu−
doucnost; je jen otázka času,
kdy papírové jízdenky zanik−
nou,” řekl ředitel dopravního
podniku Slavoj Dolejš.

Do zakázky spadá odbavo −
vání ve vozech, digitální síť, pa−
lubní počítače i nový dispečink,
aby mohl podnik lépe pracovat
s daty a řídit dopravu.

„Chtěli jsme využít dotaci, tak
jsme ty věci sdružili. Ale sdružili
jsme je i z toho důvodu, aby−
chom měli jednoho generálního
dodavatele, který ponese odpo−
vědnost,” řekl Dolejš.

Loni podnik přepravil rekord −
ních skoro 68 milionů cestují−
cích. Meziročně se zněkolikaná−
sobil počet seniorů starších
65 let, kteří si koupili roční
předplatný kupón za deset ko−
run. Stoupl z 5000 na 28 000 li−
dí. Tržby z jízdného meziročně
klesly podniku loni asi o dva
miliony na 117 milionů. (pru)
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� Pane doktore, na listopad při −
pravujete mezinárodní konferenci
o zemědělství. Co bude jejím 
obsahem?

Zemědělství je dnes Evropskou
komi sí a většinou Evropského parla−
mentu pokládáno především za zdroj
znečištění a narušování přírody. Že je
zdrojem obživy, už není vnímáno jako
podstatné. To mě vede ke snaze ve−
řejně diskutovat nejen o tom, kde
jsou hrozby, ale také naděje a výcho−
diska. Všichni máme rádi přírodu
a není nám lhostejné zhoršování ži−
votního prostředí, ale nelze připustit,
aby pravidla byla diktována fanatiky
bezohlednými ke stavu venkova
a lho stejnými k dostupnosti potravin.
Proto jsme už vloni uspořádali mezi−
národní konferenci „Budoucnost
evro   p   ského zemědělství 2019“ pod
záštitou prezidenta republiky a minis−
tra zemědělství. Druhý ročník se letos
bude konat ve středu 18. listopadu.
Závazná pravidla nám neumožní ko−
nání veřejně přístupného jednání, ce−
lá konference bude tedy živě přená−
šena přes internet s možností klást
přednášejícím otázky. I letos budou
přednášet odborníci na důležitá ze−
mědělská témata, jako je financování
zemědělství, kvalita potravin, stav le−
sů, živočišná výroba a tzv. „blaho zví−
řat“ nebo podmínky soužití zeměděl−
ství s vlky, vydrami, kormorány, atd.

�� V Poslanecké sněmovně byla
nedávno za velkého zájmu pro −
jednávána otázka možné sobě −
stačnosti České republiky v země−
dělství. Návrh byl vrácen k přepra−
cování. Proč?

Samozřejmě můžeme o sobě −
stačnosti hovořit, pouze pokud jde
o produkci, kterou lze z vlastních
zdrojů zajistit v našich klimatických
podmínkách. Výroky některých hlou −
pých poslanců, že se těší na české
banány a českou rýži, nelze než od−
soudit a svědčí o tom, že se ani ne−
obtěžovali přečíst si návrh zákona.
Česká republika byla před 30 lety
soběstačná v naprosté většině
potra vin a byla by toho snadno
schopná i dnes. Překážkou jsou za−
hraniční obchodní řetězce, které
ovládají náš potravinářský trh. Ty
dovážejí značnou část potravin ze

zahraničí. Je to možné zejména
proto, že na západě je vysoce doto−
vána nejen výroba, ale i vývoz ze−
mědělských přebytků. Zahraniční
řetězce pak uplatní vysokou ob−
chodní přirážku. Při výkupu od na−
šich producentů ale tlačí na co nej−
nižší ceny. Naše zemědělství je tak
vysoce podfinancováno a současně
těžko konkuruje zahraničním doto−
vaným cenám. K tomu přistupují
ještě dovozy ze zemí mimo EU,
v nichž nelze zaručit uplatnění náro−
ků požadovaných u producentů
v EU, pokud jde o hygienické a další
normy. K tomu přistupuje ponižující
praxe dvojí kvality. Naprosto není
pravda, že by domácí produkce po−
traviny zdražila.

��Zahraniční produkty se navíc do−
vážejí mnoha tisíci kamionů přes
celou Evropu v době, kdy se mluví
o „uhlíkové stopě“.

A ještě horší je to s potravinami
z USA nebo Jižní Ameriky. Navíc
většina takto dovážených potravin
a krmiv skončí v zemích, jako je ta
naše. Právě koronavirová pandemie
prokázala zranitelnost zásobování
na velké vzdálenosti. Například v ze−
lenině jsme soběstační jen z 25 %.
Kvůli pandemickým opatřením ne−
dorazili do západní Evropy sezónní
pracovníci z chudých zemí Evropy
a severní Afriky, a tak byl zeleniny
nedostatek a byla velmi drahá. Teď
se máme v celé EU složit na to, aby−
chom západním zemědělcům na−
hradili jejich ztráty zeleniny, ovoce,
květin, vína atd. Několik let se v ČR
na trhu neuplatnil ani jeden květák

z domácí produkce, letos se prodá−
val až za sto korun za kus. Naši ze−
mědělci by byli schopni ho nabíd−
nout za 25 Kč.

��Jak jste se jako lékař dostal k ze−
mědělství a jak se Vám daří obha−
jovat zájmy našeho zemědělství
v Evropském parlamentu?

V zemědělství se tradičně roz dě −
lovala největší část dotací v Evrop −
ské unii a po dvě volební období ne−
měla Česká republika ani jednoho
zástupce v zemědělském výboru.
Jsem dokonce koordinátorem za
frakci Identita a demokracie, v níž
jsou poslanci z osmi zemí EU.
Samozřejmě vše konzultuji se ze−
mědělskými odborníky. Poslanci ze
západní Evropy mají v Evropském
parlamentu trojnásobnou početní
převahu. Navíc početně posílili fana−
tici, kteří svými neuváženými a ne−
zodpovědnými návrhy ohrožují ze−
mědělství a život na venkově.

��Čím se v Evropském parlamentu
zabýváte nyní?

Nyní se projednává tzv. „Společná
zemědělská politika“ do roku 2027.
Snažím se, aby naše zemědělství
utrpělo co nejméně, aby se peníze,
které dostaneme, využívaly pokud
možno účelně, včetně peněz, které
si Evropská komise půjčí u bank
v rámci tzv. „fondu obnovy“. Stejné
dotace jako západ jsme měli mít po−
dle původních slibů nejpozději do
roku 2013, ale nepřiznali nám je do−
posud a do budoucna se dokonce
počítá s jejich snížením. Podle pů−
vodního zadání mělo v novém obdo−
bí dojít ke zjednodušení administra−
tivy pro zemědělce, ale naopak
vznikly další formuláře a povinná
hlášení, která mají umožnit odebírat
jednotlivým zemědělcům nebo i ce−
lým členským státům dotace za ne−
splnění nějakých podmínek, které
ani nejsou jasně formulovány. V dů−
sledku nedohody se Zelenými a Vý −
borem pro životní prostředí se zřej−
mě bude hlasovat o několika tisících
pozměňovacích návrhů. Takže boju−
jeme, aby nebylo o mnoho hůř.

Děkujeme za rozhovor

Aby zemědělcům nenastaly ještě těžší časy…
Hovoříme s poslancem Evropského
parlamentu Ivanem Davidem.
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Druhý tendr na nový most u Čer −
vené nad Vltavou na Písecku vy−
psala Správa železnic. Původní
ocelová konstrukce z roku 1889 ne−
vyhovuje a nelze kvůli ní využít na
trati některé typy vlaků. Vznik ne no−
vý železobetonový most. Náklady
budou přes půl miliardy korun.

První výběrové řízení vypsala SŽ
v červnu, ale všechny nabídky pře−
kročily maximální možnou cenu.
Firmy se mohou hlásit do tendru do
20. ledna 2021.

Původní most stavaři demontují.
Most, který je 280,2 metru dlouhý,
69,5 metrů vysoký a váží 940 tun, se
dosud moc neopravoval. Při stavbě
orlické přehrady se jen zesílily části
zatopených pilířů, drobné opravy při−
šly ještě v 70. letech minulého stole−
tí, nátěr se obnovil v 80. letech.

„Nový železobetonový most, který
vítěz tendru postaví v těsném sou−
sedství toho původního, bude mít
rozpětí oblouku 156 metrů. Zařadí
se mezi největší obloukové mosty
v Česku. Bude nově dlouhý 316,3
metru, vzepětí bude 34,7 metru,“
uvedla  mluvčí SŽ Nela Friebová.

Proti bourání původního mostu
vznikla petice, kterou dosud pode−
psalo na 650 lidí.

„Je zbytečná, protože nevím, pro−
ti čemu ji lidé sepisují. Jednání ko−
lem toho běží poslední rok, projekt
je daleko starší. O tom, že tam ne−
může původní most zůstat z tech−
nického a ekonomického hlediska,

že je v havarijním stavu a oprava by
stála ještě víc, se mluví pět let.
Dohodli jsme se se starosty obcí, že
je nesmysl starý most zachovávat,
ale že je technicky možné na nový
most pověsit lávku pro cyklisty
a pěší,” uvedl krajský radní pro do−
pravu Jiří Švec.

Most je na trati Tábor − Písek, po−
blíž obce Červená nad Vltavou, jejíž
původní část je od výstavby přehra−

dy zatopená. Trať vede nad nádrží
Orlík. Je to jediný most přes Vltavu
na železnici mezi Českými Budějo −
vicemi a Prahou.

Ze strategického hlediska má trať
velký význam jako objízdná trasa
zejména při výlukových pracích na
páteřních tratích a pro mimořádné
přepravy. Dnes je na mostě rychlost
omezena na 30 kilometrů v hodině,
jeho nosnost vylučuje provoz ná−
kladních vlaků.

Ve své době byl druhým nej −
vyšším mostem v Rakousku, za
mostem Trisana v Alpách vysokým
87 metrů. Červená nad Vltavou pat−
řila v 50. letech 20. století k turistic−
kým tahákům, zdejší letovisko ale
bylo zatopeno po vzniku orlické pře−
hrady. Kvůli jejímu napuštění se mu−
sel na výše položené místo přestě−
hovat tamní románský kostel svaté−
ho Bartoloměje. (pru)

Nový most přijde na
půl miliardy korun

sousedůKrátce
od

Dražší nemovitosti
Nejenom u nás, ale i v sousedním
Rakousku rostou ceny pronájmů
i prodejů nemovitostí. Jde přede−
vším o byty a domy. Během de−
seti let je nárůst až 80procentní
u prodeje a více jak 40procentní
u nájmů. Například v rakouské
metropoli Vídni stojí metr bytu
v osobním vlastnictví průměrně
4200 eur 113 000 korun, v celém
Rakousku průměrně 2770 eur, te−
dy asi 75 tisíc. Nájmy podražily
až 10 euro za m2. Průměrně tak
byt lze bez služeb pronajmout od
6 do 14 000 korun.

Požehnání 
pro zvířata

Vysmívali se mu někteří věřící
i kolegové, dnes je za to oslavo−
ván a obdivován. Farář z rakous−
kého Lince Francz Zieger už po−
šesté uspořádat veřejné žehnání
domácím zvířatům, mazlíčkům
a jejich majitelům. Přišlo jich na
150, dokonce i místní veterinář−
ka s koněm.

Kněz žehnající v rámci akce
TierTafelu říká, že zvíře je živý
a boží tvor a zaslouží si taky boží
požehnání. Žehná nejenom těm,
kteří jednou ročně přijdou, ale
i těm, kteří nemůžou, ale jejichž
chovatelé přinesou jejich foto−
grafie. Jeho fara pořádá i sbírku
krmiva a hraček pro ty majitele
zvířat, kteří mají nízké příjmy.

Vznikne unikátní
klášter

I přesto, že v sousedních kato −
lických zemích v Německu a Ra −
kousku každoročně ubývají věří −
cí po tisících až deseti tisících,
u Neziderského jezera v Rakous −
ku byl položen základní kámen
pro nový ortodoxní „řecko−kato−
lický“ klášter s 8 až 12 pravoslav−
nými mnichy. Má prý spojit ra−
kouské pravoslavné a katolické
věříc. Půjde o první řecký pra −
voslavný klášter v Rakousku
a střední Evropě. Nejprve bude
postaven kostel, pak místnosti
pro mnichy, knihovna, příjímací
místnost, jídelna, dílny. Hotovo
má být do dvou let.
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Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z  módy, či dokonce
zubní zlato? Pokud ano, vězte, že
nyní je ten ideální čas k jejich zhod−
nocení. Ceny zlata se totiž aktuálně
pohybují velmi vysoko. 

Místem, kde můžete udělat vý−
raznou radost své peněžence, je
Zlatá Banka. Garantuje výkup dra−
hých kovů v čele se zlatem za nej−
lepší ceny. Přidává k tomu rovněž
férové jednání a osobní přístup,
díky němuž se vaše transakce
stane jednoduchou záležitostí.

Možná i Vy budete mile překvapeni,
jaké poklady naleznete v šuplíku. Při
dnešních cenách zlata i za pár prstýn−
ků můžete inkasovat částku v  řádu
tisí ců korun. U nás máte jistotu, že
své zlato neprodáte pod cenou.
Přijďte se osobně přesvědčit o našich
cenách na pobočku v Plzni. Ne bo vy−
užijte naši telefonní linku, na které
Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Banka
může dovolit díky spolupráci s rafi−
nériemi v Evropě. Na růst ceny zlata
má velký vliv mimo jiné i situace ve
světě ohledně vývoje epidemie, kte−
rá mu nyní přímo nahrává. Obavy
z dalších vln epidemie a tvrdé dopa−

dy na ekonomiky všech zemí na
světě. Další ekonomické neznámé,
včetně neschopnosti uzavřít ob−
chodní dohodu mezi EU a Velkou
Británií. Za své šperky, přívěšky,
mince, hodinky apod. dostanete

zapla ceno okamžitě, v hotovosti, dle
aktuálního kurzu světové burzy
a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich šperků je
diskuze. Zástupci Zlaté Banky s vámi
vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku. 

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

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com

Neváhejte tedy a přijďte se o kvali−
tách Zlaté Banky sami přesvědčit.

Ideální čas pro prodej 
starých šperků!

Zhruba 761 000 lidí přilákaly letos
památky, které jsou součástí
Národního památkového ústavu
Jihočeského kraje. Je to meziroč−
ně za leden až září o 26 procent
méně. Výnosy klesly o 31 procent
na necelých 90 milionů korun.
Příčinou byly dopady koronaviru.

„Největší propad návštěv−
nosti evidují zámky Český
Krumlov a Hluboká. Ztráty
jsme zčásti snížili díky letní−
mu zájmu, zbytek dorovnalo
ministerstvo kultury, investi−
ce se tak nebrzdily. Adventní
akce jsme zrušili,“ uvedla
mluvčí jihočeských památká−
řů Markéta Slabová.

Například kastelán zámku
Český Krumlov Pavel Slavko uvedl,
že návštěvnost byla nejnižší za po−
sledních 30 let, na jaře i na podzim.

„Ten propad je enormní, až 
160 000 návštěvníků, prakticky 
padesát procent. Jen ve financích to
dělá kolem 20 milionů. Nicméně,
když se na to podíváme z hlediska

historických souvislostí, jsou cykly,
kdy je v zemi konjunktura a návštěv−
níci proudí, a období, kdy z nejrůzněj−
ších vlivů nepřijdou,” uvedl Slavko.

Většinu investičních plánů musela
správa zámku odsunout do budouc−
na. Jediná stavba, která finišuje, je
obnova fasády Mincovny. Odkládá

se poslední etapa prací v Horské
zahra dě i větší opravy střech,
konstruk cí a krovů. V běhu je oprava
letohrádku Bellarie.

Nejvíc návštěvníků přibylo na hra−
dě Rožmberk, který do konce září
přilákal přes 50 000 turistů, skoro
o 7000 více, než loni. (pru)

Památky přilákaly méně lidí,
advent je zrušený

Na Šumavě pokácí 4000 stromů
Až 4000 stromů uschlých, napade−
ných kůrovcem, pokácí ještě letos
Správa NP Šumava. Půjde o stromy
podél turistických cest. Tradič ním
zásahem předchází tomu, aby se zří−
tily. Kolem turistických tras takto ká−
cí od roku 2005. Za tu dobu jich po−
razili dřevorubci přibližně 25 000.

Nejvíce se kolem turistických tras
kácelo v roce 2011. Tehdy park pora−
zil přibližně 7000 stromů. Větši nou
odstraňuje smrky napadené kůrov−
cem. „Ty stromy odumírají v území,
kde člověk nezasahuje. Po napadení

jsou během tří až pěti let narušeny
hnilobou natolik, že hrozí jejich pád,
čemuž chceme předejít,” uvedli zá−
stupci parku.

Na dostupných místech pracují
dřevorubci s motorovou pilou. V hů−
ře dosažitelných lokalitách zasahuje
harvestor.

Kácení kolem turistických tras 
začíná většinou každý rok v září
a končí podle potřeby v listopadu.

Turisté by neměli být nijak omeze−
ni. Navíc v současné době jich na
Šumavě není tolik. (pru)



6 Rozhled – Jižní Čechy 11/2020Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Vznikne 
520 bytů

Až 520 nových bytů vznikne do
několika let v jihočeském Táboře.
Město vyhlásilo architektonickou
soutěž na novou obytnou čtvrť
Dvorce v areálu bývalých kasá−
ren Jana Žižky. Měla by vzniknout
městská čtvrť s byty, službami
i relaxačním vyžitím.

Nově by tu tak mohlo žít přes
1200 obyvatel. V červnu 2021
chce radnice podepsat smlouvu
s vítězem soutěže, který pak do−
dá územní studii.

„Čtvrť se bude stavět na etapy,
společně se soukromými inve−
story. Chceme najít nadčasové
řešení. V souladu se současnými
urbanistickými trendy využití
území s ohledem na udržitelnost
rozvoje místa,” uvedla za organi−
zátory soutěže Iveta Čierná.

Areál o rozloze přes 17 000
metrů čtverečních patří městu.
Leží mezi Pražským a Náchod −
ským sídlištěm. Město, v němž
žije zhruba 35 000 lidí, letos do−
končilo demolici vojenských bu−
dov. Nyní je tam lehce zvlněný
terén, ale je to vyčištěné, zbave−
né původních objektů, není tam
ubytovna, garáže.

Porota, v níž zasednou archi−
tekti i zástupci města, vybere
v listopadu tři až pět týmů, které
zpracují návrhy. (pru)

Přístavba Jihočeské vědecké kni−
hovny v Českých Budějovicích je
téměř dokončena. Čtenářům se
otevře v lednu. Stavba vyšla na ne−
celých 170 milionů korun. Většinu

uhradil kraj z dotace. Dílo vzniklo za
osmnáct měsíců. Nábytek, regály
i knihovnický systém mají být dodá−
ny a nainstalovány tak, aby první
čtenáři mohli vyzkoušet zdejší služ−
by za tři měsíce.

„Nejnáročnější pro naše knihovní−
ky bude naplnit dlouhé police zhru−
ba 130 tisíci svazky knih a časopi−
sů, které jsou v současnosti uloženy
ve skladech dosavadní knihovny.

A protože část samo −
obslužných regálů bude
i ve vestibulu původní bu−
dovy a oba prostory budou
propojené, od začátku lis−
topadu až do otevření zvět−
šených prostor bude po−
bočka na Lidické zavřená,“
uvedl ředitel Ivo Kareš.

Po tu dobu mohou čte−
náři využívat služby Jiho −

české vědecké knihovny na Sadech
a v pobočkách na předměstích.
A v půlce ledna bychom rádi otevřeli
tady na Lidické. Vznikne tu jeden
veli ký volný výběr, který tu dosud
čtenáři postrádali. (pru)

Knihovna má nové křídlo

Kraj žákům 
poskytne SIM karty

Žákům základních a středních škol
poskytne Jihočeský kraj 1300 SIM
karet na datové připojení. Chce tím
podpořit děti, které nemají doma
ideální možnosti pro on−line výuku.
Projekt podporuje také jaderná
elektrárna Temelín společnosti
ČEZ. Jedná se o první podobný
projekt v České republice.

„Požádal kolegy, abychom rych−
le zmapovali, kolik studentů kraj−
ských škol má při distanční výuce
z nejrůznějších důvodů problém
s přístupem k internetu. Podle
předběžných čísel jich je přibližně
1300. Před volbami jsem slíbil, že
udělám maximum, aby všichni ji−
hočeští studenti měli stejný přístup
ke vzdělání. Protože teď není čas na
komplikovaná řešení, rozhodli jsme
pomoct těmto studentům s připoje−
ním formou SIM karet, se kterými
umí prakticky všichni pracovat,”
uvedl nový hejtman Martin Kuba.

Každá karta má datový tarif
o objemu 50 gigabytů. Náklady na
jejich pořízení činí více než mi −
lion korun. „Když jsem uvažoval
o rychlém a funkčním řešení, uvě−
domil jsem si, že ČEZ, který pro−
střednictvím elektrárny Temelín
pravidelně podporuje vybrané pro−
jekty v kraji, poskytuje taky služby
mobilního operátora. Tak jsme se
velmi rychle domluvili na změně
oblasti podpory. Věřím, že první
velký balík karet dostaneme už
koncem týdne. Pro studenty je teď
rychlost, jakou jim umíme pomoct,
velmi důležitá,” dodal Kuba. (pru)

V letošním roce oslavuje 100. výročí
založení firma DELICIA Hořovice.
První harmoniky zde začal vyrábět
v roce 1920 legendární stavitel a to−
várník Josef KEBRDLE. Spousta je−
ho nástrojů je v mnoha starožitných
sbírkách a spousta milovníků, zej−
ména diatonických harmonik – heli−
gónek, na staré nástroje ještě hraje.
Po válce byl podnik „KEBRDLE“
znárodněn a Státní podnik HARMO−

NIKA−Akordeony, dostal název 
LIGNATONE. Od roku 2005 stojí za
kvalitou značky DELICIA rodina
Koutných z Hořovic, resp. ředitelka
Stanislava Koutná. 

Vyráběné nástroje mají dnes světo−
vou úroveň díky zachování tradičních
výrobních postupů a používání těch
nejkvalitnějších materiálů, zejména
originálních italských hlasů.           (re)

Na fotografii jsou všichni dnešní zaměstnanci a host – známý harmonikář
Josef Pospíšil. 

100 let výroby harmonik v Hořovicích
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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.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

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

pro školní rok 2021/2022:

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

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2020/2021. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Relativně nejlépe jsou na tom prý
ubytovatelé na Lipně, kteří touto do−
bou měli přípravu na zimní sezonu.

„V říjnu a listopadu tam nikdo
moc nejezdil. Městské hotely, které
byly zvyklé na firemní klientelu, jsou
teď mrtvé. Katastrofa je, že MMR
doteď nebylo schopno vyplatit
podpo ru hotelům z jara, většina
z nich ještě nemá ani korunu,” dodal
Jaromír Polášek.

Na podzim a v zimě byly v hote−
lech často firemní akce. Zpravidla
tam hosté přespávali jednu či dvě
noci. To podle ubytovatelů dělalo
v listopadu dvě třetiny obratu ces−
tovního ruchu, teď to bude nula, fir−
my to dělat nechtějí. Co se týká re−
staurací, to bude ještě horší, proto−
že tam tři čtvrtiny tržeb za listopad
a prosinec dělaly přes týden firmy.

Ve složité situaci jsou lyžařská
střediska. Od státu zatím nedostala

informace, v jakém režimu bude
zimní provoz možný.

Na cestovní ruch budou mít 
dopad i zrušené adventní akce.
Výstaviště České Budějovice již
zruši lo prosincový rybářský vele −
trh. Na některé adventní trhy v kraji
navíc jezdili i turisté z Rakouska
a Německa.

Jihočeský kraj spustil v červnu
kvůli dopadům koronaviru systém
slev, jímž přispíval rodinám na
ubyto vání při dovolené v jižních 
Če chách a dával slevy do zoo i mu−
zeí. Sleva byla 30 procent z ceny
ubytování, nejvýše 300 korun
na člově ka a noc. Vyčerpáno je 12
z 39 milionů korun. Poukazy využi−
lo na 12 000 lidí, zapojilo se přes
300 hotelů, program přispěl na
40 000 přenocování. Loni se v ji−
hočeských hotelech a penzionech
ubytovalo 1,78 milionu hostů na
téměř 4,5 milionu nocí. (pru)

Covid−19 a vydatné deště mají
alespoň jednu pozitivní věc. Díky
nim klesla spotřeba pitné vody pro
firmy, instituce a různé podniky
v Jihočeském kraji. Jen v září kles−
la spotřeba pitné vody, kterou za−
jišťuje Jihočeský vodárenský svaz,
meziročně o 44 372 na 1,26 mili−
onu metrů krychlových.

„Za období leden až září klesly
dodávky o necelá tři procenta na
11,92 milionu m3,“ uvedl mediální
zástupce JVS Zdeněk Zuntych.

Letošní rok je pro výrobu a distri−
buci vody předané, tedy té, kterou
JVS vyrobí a předává městům 
a obcím, výjimečný.

„Aktuální výroba pitné vody za 
říjen potvrzuje, že kolísavý trend
pokra čuje. I v tomto měsíci zazna −
menáme meziročně pokles prodeje
vody,” uvedl v tiskové zprávě pro −
vozní náměstek ředitele JVS
František Rytíř.

Při jarní koronakrizi, kdy se na čas
zastavila ekonomika, klesl v dubnu
a květnu meziročně prodej vody 
z jihočeské vodárenské soustavy
o 77, respektive o 32 100 m3. Jiné
měsíce, kdy spotřeba rostla, tyto
ztráty nedohnaly. Vodárenský svaz
proto čeká, že jeho letošní produkce
klesne na téměř 16 milionu kubíků
vody, proti plánu asi o 340 000.

Naopak některé domácnosti mož−
ná zaplatí za spotřebu více, protože
jak na jaře, tak i nyní jsou lidé v rodi−
nách více doma.

Jihočeská vodárenská soustava
měří přes 550 kilometrů, vodu z ní
pije a používá na 400 000 Jiho −
čechů, více než polovina obyvatel
jižních Čech. JVS zásobuje víc než
150 měst a obcí, z nichž ale některé
provozují i vlastní zdroje vody. Loni
dodal 16,16 milionu metrů krychlo−
vých vody. Vlastníkem svazu je 266
obcí a měst. (pru)

Spotřeba pitné vody je nižší

Hotely počítají ztráty
... dokončení ze strany 1�
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Milionová investice
do ulice

Bezbariérovou trasu od domo−
va pro seniory ke kulturnímu
domu v Mírové ulici vybudují
Stra konice. Město tak chce
zlepšit bezpečnost provozu 
podél frekventované silnice
a mít lepší přechody pro chod−
ce. Projekt vyjde na více jak
60 milionů korun.

„Práce začnou ještě letos,
skončit by měly příští rok v čer−
venci. Náklady hradí město, ze
Státního fondu dopravní infra −
struktury získalo dotaci šest
milionů,“ sdělila mluvčí radnice
Markéta Bučoková.

Na silnici je řada výtluků.
Nově podél ní vznikne chodník
dlouhý 1237 metrů, bezbariéro−
vý. Firma také plochu odvodní.
Objemem prací se jedná o gene−
rální rekonstrukci Mírové ulice,
jejíž historie se začala psát na
přelomu šedesátých a sedmde−
sátých let minulého století.

Firma vybuduje i malou okruž−
ní křižovatku na spojnici ulic
Máchova – Mírová. V lokalitě 
přibude i 15 parkovacích míst.

„Je to hustě obydlená oblast,
která je určená k nové zástav −
bě. Plánují se tam stavět obytné
domy. A jsou tam školy, stěhují
se tam mladé rodiny,” dodala
mluvčí. (pru)

Rozsáhlá rekonstrukce strako −
nického hradu se blíží ke svému
úspěšnému konci. Zahájena byla
v červenci 2018. Termín dokončení,
tedy prosinec 2020, vypadá podle
investora, tedy Jihočeského kraje,
zcela reálně. Následně přijde osaze−
ní mobiliářem a sbírkovými předmě−
ty. „V únoru 2021 bychom zahájili
zkušební provoz a už teď mohu říci,
že expozice Řádu maltézských rytířů
bude patřit k tomu nejlepšímu, co
můžete v České republice vidět,”
uzavřel náměstek hejtmana Pavel
Hroch. Široké veřejnosti pak bude
expozice otevřena v červenci 2021.

Předmětem rekonstrukce byly
rozsáhlé stavební úpravy: elektřina,
rozvody vody i kanalizace. Expozice

a sály byly bez vytápění, takže jejich
provoz byl během roku omezen
pouze na letní sezónu. Rekonstrukcí

skladových prostor získá Muzeum
středního Pootaví Strakonice nové
sály pro přednáškovou, výstavní a

edukační činnost. Nové bude i so −
ciální zařízení a prostory pro odpo−
činek malých i velkých návštěvníků.
Jistě potěšující je, že výstavní sály
i stálá expozice budou alespoň čás−
tečně zbaveny bariér, a to výstavbou
výtahu a několika schodolezy.

Návštěvníci se mohou těšit na
mapování historie od maltézského
řádu až po expozice pro Strakonicko
typické: textilní výrobu, výrobu mo−
tocyklů, zbraní, dudáckou a loutkář−
skou tradici. 

(pru) Foto: Muzeum Středního Pootaví

Některé lyžařské areály zdraží le−
tos skipasy. Důvodem je inflace
i investice do vylepšení a nových
technologií. Jde hlavně o Zadov na
Prachaticku a Lipno na Česko −
krumlovsku.

Areál Hochficht na česko−rakou−
ských hranicích nechá ceny stejné.
Toto středisko zaznamenalo vyšší
poptávku po kurzech od nových škol,
které dosud jezdily do italských Alp.

Na Zadově zaplatí lidé o čtyři až
osm procent víc, dětský skipas

zdraží o čtvrtinu, tedy o stokorunu.
Jednodenní skipas bude stát o dva−
cetikorunu víc, šestidenní o 200 ko−
run, ceny některých skipasů ale
zůstanou stejné.

Zájem o školní kurzy je v lipen−
ském areálu podobný jako loni. Na
Hochficht se obracejí školy, které
dřív jezdily do italských Alp. Nyní,
vzhledem k situaci, raději uspořádají
kurz co nejblíže hranicím, pokud by
se bezpečnostní situace a možnost
cestování změnila.

„Většina škol je navíc ubytovaná
na české straně a na Hochficht 
pouze dojíždí,” řekl za areál Martin
Řezáč. Středisko loni přilákalo té−
měř 250 000 lyžařů, z toho třetinu
Čechů.

Jak to bude s nastávající zimní
sezónou, ukáží až další týdny. Pokud
se situace s covidem−19 zlepší, bu−
dou moct nejspíš zájemci lyžovat
bez omezení. Pokud by se naopak
situace zhoršila, bude záležet na
opatřeních. (pru), foto: LA Zadov

Rekonstrukce hradu jde ke konci

Některé areály zdraží skipasy
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S  režisérem Zdeňkem Troškou jsme
se potkali letos srpnu na zámku Kozel,
kde vystupoval v  pořadu muzikan −
ta a moderátora Josefa Pospíšila
Setkání na zámku Kozel.
Pane Troško, sedíme v  zámecké jíz−
dárně. Nemáte chuť právě tady natočit
další pohádku?
To víte, že mám. Zámek je nádherný
a jako stvořený nejen pro pohádku, ale
i pro takový hezký příběh z 19. století.
Nebyl bych první, kdo tady točil film.
Byli už tady například italští režiséři brat−
ři Tavianiové, kteří zde natočili dva filmy.
Zámek Kozel je opravdu moc krásný.
l Co vás na něm nejvíce zaujalo?
Všechno, všechno. Každá místnost je
krásně upravena s obrovským vkusem.
Klobouk dolů před těmi, kteří se o zá−
mek starají. Můj obdiv patří všem.
l Zámek Kozel je asi výbornou inspi−
rací?
To není o inspiraci, ale o penězích, které
jsou k  té inspiraci strašně důležité.
Můžete mít tři tuny inspirace, ale když
nemáte 3 miliony na film, tak vám je
inspi race prd platná, velebnosti.
l Pracujete na scénáři, nebo točíte
nějaký film?
Nic nedělám. Začali jsme s  kolegou
Markem Kališem psát úsměvný příběh
ze současnosti, ale přišel koronavirus.
Řekl jsem si, že je to zna −
mení z nebes: dejte si pau−
zu, chlapi. Tak jsme zavřeli 
papíry do šuplíku a nedě−
lám vůbec nic. Jen si čtu,
jím a spím.
l Není to škoda takto za−
hálet?
Proč? Jsem už 4 roky v dů−
chodu a už nic nemusím.
Když si člověk uvědomí, že
už nic nemusí a může, když
chce, ale když nechce, ne−
musí, tak to je přece úžasné.
l Ale jménem příznivců
vašich filmů musím dodat,
že jako diváci přicházíme
o humor a možnost se upří−
mně od srdce zasmát.
To máte velkou pravdu. Chybí nám opti−
mismus, radost, úsměv. Když si člověk
pustí televizní noviny, nejraději by skon−
čil z okna, nebo se do němoty opil. To je
zoufalství. Ale protože alkohol nepiju,
tak mě stačí vypít dvě krabice rajčatové
šťávy, kterou miluji, abych zahnal pří−
padné chmury a blbou náladu.

l Musím se přiznat, že při každém
opakování vaší trilogie z Hoštic se po−
bavím a zasměji.
Moje maminka mi říkala: „Prosím tě,
řekni v  tý televizi, ať už to neopakují,
vždyť se to lidem zprotiví.“
Není to pravda. Teď běžel dru−
hý díl Slunce, seno a pár facek
a zase měl největší sledova−
nost ze všech pořadů. Chci je−
nom říci, že je třeba, aby se li−
dé smáli, aby se na něco těšili
a z něčeho měli radost. Život
se stává čím dál tím víc těžší,
nelaskavý a měli bychom si
prostě ty radosti udělat sami.
l Jaký na to máte recept?
Dělám to tak, že nečtu noviny
už 25 let, nekoukám na tele−
vizní zprávy a mám klid a po−
hodu. Přece nebudu chodit
večer spát s adrenalinem v kr−
vi. Vezmu si nějakou hezkou
knížku i pohádku a před spa−
ním si čtu. Usnu a mám krás−
né sny a vše je v pohodě.
l To je lék?
Ano, to je lék proti všem, jak by řekl
Jirásek, a proti všemu.
l Vrátím se k filmům, které jste točil
v Hošticích. Měl jste obrovské štěstí
na herce.

Zaplať Pán Bůh. Zatím se to vždy pove−
dlo, že i neherci byli přirození a věrni
svému výrazu. Když jsme točili film
Slunce, seno, jahody, tak jsem obešel
Hoštice, kde jsem se narodil a stále žiji
a vybíral vhodné postavy. Tety a sou−
sedky jsem nakonec ukecal. Co ukecal.
Peníze byly hlavním motorem, protože

ty babičky tenkrát v tom
roce 1983, když jsme
točili tento film, to máte
37 let, braly 350 až 370
korun měsíčně. A my
jsme jim dávali 100 až
120 korun denně. To jste
měl vidět, jak běhaly po
vsi a na žádnou nemoc,

co mají, si nevzpomněly. Navíc jsem se
s nimi znal už od dětství a ony znaly mě.
V Hošticích byl velice silný ochotnický
divadelní soubor. Například paní
Pilátová, která hrála Konopnici, byla

tako vá zasloužilá herečka. Lidé byli
zvyklí, že se v Hošticích stále něco dělo.
K nejrůznějším výročím se připravovala
pásma, na MDŽ se recitovaly básně
a zpívaly písně, na 1. máje se tancovala

Česká beseda. Zkrátka ce−
lý rok bylo pořád co dělat
a všichni byli zapojeni do
kulturního dění.
l Výborně do té atmos−
féry zapadla herečka
Helena Růžičková.
Postavu jsem psal přímo
na ni, protože jsem už
předem věděl, že Helena
je tou pravou, kterou po−
třebuji a kterou tam chci.
Mojí snahou bylo, aby ti
neherci byli sami sebou,
aby ztratili ostych a stud
a byli takoví, jako jsou
v  životě. Zase na těch 
hercích jsem požadoval,
aby nehráli, aby za po −

mněli, že jsou z Vinohradského nebo
jiné ho divadla a byli takoví, jací jsou do−
ma. A on ten rozdíl mezi neherci a herci
se srovnal.
l Proč se nám vytrácejí herecké le−
gendy?
Vymizela jedna generace, to byli
ti Smolíkové, Štěpánkové, Marvan,

Plachta, Medřická a další. Pak nastoupi−
la druhá skupina lidí, kteří už byli jiní, ale
stále herecky zajímaví. No, a teď máme
mladou generaci, neříkám, že nemáme
dobrý herce, jen to dění se motá kolem
současnosti. Čím je škaredější a bez−
útěšnější, tím se to považuje za velké
umění. Mám takový pocit, že se nosí
kult ošklivosti. Například některé hereč−
ky hrají ve filmech ze současnosti neče−
sané, nemyté, mají vytahané svetry,
odřené kalhoty. Pak shlédnete filmy pro
pamětníky, kde vidíte nádhernou Mand −
lovou, Bárovou, Golovou, Štěp nič kovou

a další dámy filmového plátna.
Ne dávno jsem viděl dvakrát za
sebou film, i když ho mám i na
DVD, Počestné paní pardubic−
ké. To je taková nádhera a ra−
dost. Herecký projev pánů
a dam je úžasný. Ale nemusí−
me chodit daleko. Například
miluji podskalského filmy Bílá
paní a Světáci. To je herecký
koncert všech, kteří tam hrají.
Miluji seriály. Tím nejoblíbeněj−
ším je Taková normální rodinka
a nyní se s radostí dívám, už po
třetí a stále mě to baví a těší, na
seriál Policie Modrava.
l Dojem ze seriálu Policie
Modrava umocňuje i samotná
příroda.
Šumava je krásná. Nakonec
i s kolegou Markem Kališem se
snažíme zakomponovat do po−

hádek přírodu, aby si ji divák také všiml.
Má tam svoji roli a dává pohádce tako−
vý poetický nádech.
l Čím vás seriál Policie Modrava 
zaujal?
Je normální, obyčejný a obrovsky lid−
ský. Těm postavám věřím úplně všech−
no. A ne ty americké příběhy, kde na−
stoupí bojová blondýna se silikonovými
prsy a přesně ví, kam má sáhnout, co
zmáčknout, všemu rozumí. Je to taková
ředitelka zeměkoule. Takovému seriálu
nevěřím vůbec nic a také se na tyto
volo viny nedívám.
l Radosti a dobrého slova není nikdy
dost. Takže ukončeme naše povídání
něčím příjemným.
Lidem říkám, že se musejí každý den na
něco těšit. Ráno se probudí a už to sa−
mo o sobě je radost. Pak se těším na
snídani a na další akce. Člověk se musí
neustále na něco těšit a z něčeho mít
radost.
l Z čeho se má radovat, když má za
zády koronavirus?
Já se na televizi nedívám, tudíž jsem
mimo bláznivé dění kolem koronaviru.
Čtu si krásné knihy, poslouchám krás−
nou muziku, klasiku i písničky mého
mládí od 50. až po 80. léta. To je moje
mládí, dospívání a to je pro mě velká ra−
dost a jsem naprosto v pohodě.      (re)

Režisér Zdeněk Troška na zámku Kozel

Člověk se musí neustále na něco těšit
a z něčeho mít radost

Zdeněk Troška na zámku Kozel s kastelánem Janem Polívkou
(vlevo) a muzikantem a moderátorem Josefem Pospíšilem
(vpravo).

Každé setkání se Zdeňkem Troškou je plné humoru, vti−
pu a laskavého slova, a to i mimo jeviště. Přesvědčily
se o tom Hana Budková (vlevo) a Drahomíra Šteinerová
(vpravo) z Plzeňska.
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23 let vyvíjí svou činnost Ro −
tary klub v Klatovech. Úspěš ně
nastoupil do vlajkové lodi Ro −
tary International a spolu orga −
nizuje dlou hodobé
roční výměny stu−
dentů. Na  pří klad na
klatovském gymná−
ziu studovali mladí
lidé z Co lo rada,
Arge  n tiny, Indie,
Brazílie, Ka nady.
Naproti tomu pro−
střednictvím Rotary
klubu zase vy ces −
tovali studenti a stu −
dentky klatovského
gymnázia do USA,
na Tchaj−wan, do
Kolumbie a dalších
zemí. Byla mezi ni−
mi také Pavla Tráv −
níčková.
Jak jste se dostala
na Tchaj−wan?
Byla to vlastně tako−
vá náhoda. Moje ka−
marádka byla na stu−
dijním ročním pobytu v Kolumbii
a po návratu měla prezentaci ve
škole. Moc se jí tam líbilo, a tak
jsem si řekla, proč to také nezku−
sit. Výměnné studijní zahraniční
pobyty organizuje Rotary klub
Klatovy, tak jsem se přihlásila
a povedlo se.
Kolik zemí jste měli na výběr?
Asi 28 a většina lidí si, jako
prý každoročně, přála pobyt
v Americe. Mně to bylo vcelku
jedno, neměla jsem nějaké kon−
krétní přání, tak mě poslali na
Tchaj−wan ještě s  jednou stu−
dentkou z  Klatov. Dokončila
jsem druhý ročník gymnázia
a odjela na Tchaj−wan. Čínsky

jsem uměla jen pozdravit a po−
děkovat. Bydlela jsem ve
dvou rodinách. V té první uměli
anglic ky, takže jsme se domlu −

vili. Zpočátku to bylo fajn, jelikož
mi to usnadňovalo všechno zaři−
zování. Po pár měsících, kdy
jsem již chtěla začít uplatňovat
své nově nabyté vědomosti
z čínštiny, mi vadilo, že ač jsem
otázky pokládala čínsky, odpo−
věď mi byla stejně naservíro −
vána anglic ky. Pak jsem se
přestě hovala do druhé rodiny,
kde na mě zase, k mé radosti,
mluvili jenom čínsky.
Po tom jste toužila?
To bylo fakt super, protože tak se
člověk nejvíc naučí! Vzpomínám
na babičku v  této druhé rodině,
která na mě mluvila jen čínsky,
a na naše večerní rozhovory nad

mísou exotického ovoce. Když
jsem něčemu nerozuměla, trpěli−
vě mi to obloukem vysvětlovala
tak dlouho, až jsem pochopila.
Jak jste chodila do školy?
Normální výuka se podobala 
výuce na našemu gymnáziu, jen
si odmyslete jakýkoliv třetí či do−

konce čtvrtý jazyk a češtinu vy−
měňte za čínštinu. Každé pondě−
lí jsem měla navíc dvě privátní
hodiny čínštiny s naší univerzitní
učitelkou. Každý čtvrtek odpo−
ledne a pátek celý den jsme
s  ostatními studenty, kteří tam
byli od Rotary jako já, trávili na
univerzitě, kam jsme dojížděli
a učili se čínsky. Bylo to spe −
ciálně pro nás. Ve městě a okolí
nás bylo čtrnáct
z celého světa.
Jaké je školství na
Tchaj−wanu?
Drsný. Oni jsou
hodně svědomití
studenti a jsou
zvyklí na řád. Výuka
začíná ve čtvrt na
osm a končí v pět
hodin odpoledne
každý den. Nejsou
tam jako u nás
45minutové vyučo−
vací hodiny a 5mi−
nutové přestávky.
Tam je každá hodi−
na i přestávka jinak
dlouhá. Musím se
přiznat, že jsem ten
systém nikdy nepo−
chopila. Každý den
je přesná hodina na
oběd, z  čehož se
cca 25 minut obě−
dvá a pak studenti
5 minut uklízejí celou školu včet−
ně záchodů. Na všechen úklid
mají potřebné pomůcky.
Co uklízečky?
Uklízečky na škole budete mar−
ně hledat. Nikde je neuvidíte.
Uklízejí studenti. Po úklidu se půl
hodiny spí.
Kde?
Ve třídě. Ruce složit na lavici, po−
nořit do nich hlavu a spát. Ptala

jsem se, co se děje. Dostala
jsem odpověď, že tady je to nor−
mální. Po obědě se spí. Povinně.
Když spát nechceš, alespoň buď
zticha a neruš, tak nebudeš mít
problém. Druhý den jsem už 
také spala.
Vyučující byli vstřícní?

To je jako u nás. Jak kdo. Na −
příklad učitelka angličtiny byla
strašně fajn, moc mi z počátku
pomohla. Pan učitel matematiky
už zas tak moc vstřícný nebyl.
Jediná chvíle, kdy na mne pro−
mluvil, byla, když jsme se ná −
hodou potkali na chodbě a já
ho pozdravila. To na mě, jako
odpo věď, vždy jen vyštěkl mé
čínské jméno a se škodolibým

úsměvem odešel. Poznámky
jsem psala kurzivou a povět −
šinou česky, pan učitel mate −
matiky mi je vždy sebral zpod
ruky a se zájmem si je prohlížel.
Pokaždé, když mi je vracel,
uznale pokyvoval hlavou…
Kdyby jen věděl, co tam občas
bylo psáno… Oni totiž ne −
znají psací písmo. Mají své čín−
ské znaky a když píšou 4

Studentka klatovského gymnázia Pavla Trávníčková nám prozradila:

Rok jsem studovala na Tchaj−wanu

Studentka klatovského gymnázia Pavla Trávníčková.

Ahoj všichni.                                            Pavla Trávníčková
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4 anglicky, tak píšou jako na
počítači – tiskace. Vždycky se
divili, jak hezky píšu.
Jak žijí v rodinách?
Pohodově. Studenti jsou celý
den ve škole do 5 hodin odpo−
ledne. Potom chodí do doučo−
vací školy na předměty, které
jim moc nejdou. Většinou je to
angličtina, matematika a fyzika.
Speciální doučovací školy jsou
tam až do večera. Poté jdou do−
mů na večeři, vyspí se a znovu
do školy.
Mají zájem se doučovat?
Zájem mají velký. Například
v sobotu ráno někteří chodí do−
brovolně do školy na speciální
doučování s učiteli. Školy jsou
otevřené, mohou se tam učit
i sami nebo s kamarády a mají
na to klid.
Jaký je rozdíl mezi našimi
a tchajwanskými studenty? 
Dost velký. Jsou totiž nesmírně
svědomití. V  rodinách je vidět
pohoda, nikdo nikam nechvátá.
Všude vidíte takovou spokoje−
nost. Přitom pracují hodně, mají
toho dost, ale všechno stíhají.
Všichni jsou strašně milí, hlavně
na cizince, a vstřícní. Jednou
jsem potřebovala nafouknout
jízdní kolo. Přijela jsem na ben−
zinku, čínsky nic moc. Paní se
ptala, zda nepotřebuji pomoc.
Tomu jsem rozuměla. Řekla
jsem, že ano, a za chvíli bylo 
kolem mě šest dobrovolníků−
pomocníků, kteří mi nakonec
nafoukli obě duše. 
Co vám vadilo?
Bylo opravdu hodně učiva a ve
škole byl člověk celý den.
Tchajwanským studentem bych
tedy upřímně být nechtěla.
Takhle jsem jako student měla
úlevy ze skoro všech předmětů
až na angličtinu, ze které jsem
tedy psala i testy. Akorát nemají
zkoušení u tabule, pouze pí−
semnou formou, to se mi doce−
la líbilo, ale zároveň mi to přišlo
i trochu špatně. Celou hodinu
studenti nemluví, učitelé se ne−
ptají, nekladou otázky. Mluví jen

učitel a studenti si dělají po−
známky, což se ale negativně
projevovalo hlavně na schop−
nostech studentů vyjadřovat se
v cizím jazyce. Zkouškou je pí−
semný test a těch se píše hod−
ně, jak průběžně, tak nárazově.
Každý čtvrtek jsou totiž dva za
sebou jdoucí testové dny, kdy
se celý den neděje nic jiného,
než že se píšou dlouhé, několi−
kastránkové testy ze všech
možných předmětů dle předem
daného rozpisu. 
My jsme vlastně ještě neřekli,
v jakém městě jste byla. 
Byla jsem spíše na severu
Tchaj−wanu ve městě Miao−li. Je
to asi hodina a půl od hlavního
města Tchaj−pej. Žije tam skoro
100 000 lidí. Tchajwanci jsou
vstřícní a pohodoví. My tady
v Česku jsme všichni napružení,
nervózní, stále s něčím nespo−
kojení. To tam nevidíte.
Nyní jste zase v  Klatovech
ve třetím ročníku gymnázia.
Umíte čínsky?
Troufám si říci, že docela ano
a čínštinu už jsem také i využila.
Byla jsem na brigádě ve Slávii
v  Klatovech na náměstí a na −
jednou, co to neslyším, čínštinu.
Byl to krásný pocit, rozumět. Ta
paní si přišla koupit chlebíčky.
Já na ni začala čínsky a ona
překvapením vyvalila oči, a tak
jsme se seznámily. Jsem za to
hrozně ráda, protože tak mohu
trochu procvičovat mluvenou
čínštinu i v Klatovech.
Vaše další plány po gymná−
ziu?
Před Tchaj−wanem jsem uvažova−
la o medicíně, nyní přemýšlím
i o studiu čínštiny. Moc mě baví.
Je krásná. Mluvíte v tónech, díky
kterým ta řeč krásně zní, ale které
jsou pro všechny cizince, mě ne−
vyjímaje, noční můrou. Je to totiž
docela rozdíl, zaměníte−li, kupří −
kladu, první tón za třetí a omylem
maminku oslovíte „koni“ (vlastní
zkušenost). Navíc mě celkem ba−
ví kreslení a čínština – to jsou zna−
ky, které se kreslí, no ne?       (re)

Nemocnice, které jedou na sto
procent hlavně na oddělení, kde se
starají o pacienty s koronavirovou
nákazou, jsou také na jihu Čech.
Protože mnoho lékařů i zdravotních
sester sami procházejí nákazou,
ať už v lehké, či těžší
formě, schází ve špitá−
lech personál. Hlásí se
proto lidé v důchodu,
anebo i dobrovolníci
i z řad nezdravotnické−
ho personálu. Jedním
z nich je Jihočech, ba−
vič a komik Miloš Knor.

„Čeeskobudějovická
nemocnice vítá pomoc
všech dobrovolníků,
kteří jsou ochotní pra−
covat buď na covi −
dových jednotkách či
v provozu naší nemoc−
nice,“ uvedl ředitel nemocnice
Michal Šnorek.

Dohodu o dobrovolnické spolu−
práci podepsal s Milošem Knorem
s tím, že umělec bude využit tam,

kde zrovna bude zapotřebí, v rámci
možností. Byť jen na určitou dobu.

„Jsem rád, že můžu pomoct a ta−
ky rád pomůžu. Proto jsem se při−
hlásil,“ řekl Knor, kteří žije nedaleko
Českých Budějovic.

Každý, kdo se chce stát dobro−
volníkem v nemocnici České Budě −
jovice a je k tomu zdravotně způ −
sobilý, se může ozvat na e−mail:
sekretariat@nemcb.cz. (pru)

Bavič a komik Miloš Knor
jako dobrovolník
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Stavba obchvatu Chýnova na Tá −
borsku, na který se čeká neuvěři−
telných 70 let, začala. Stavba by
měla být dokončena do června
2022 a vyjde na více jak 300 mi −
lionů korun. Jedná se o zhruba
čtyřkilometrový úsek, který má 
odvést většinu tranzitu na hlavní
trase Tábor – Jihlava z městečka.

Denně tudy projede přes 15 000
aut, z toho 2,5 tisíce nákladních.
Uleví se občanům, stejně jako 
řidičům. Silnice vedoucí centrem řa−
du let nedostačuje, zvláště kvůli
extrém nímu nárůstu dopravy.

Ředitelství silnic a dálnic chtělo za−
čít stavět obchvat už loni na jaře, ná−
mitky do stavebního řízení ale podala
žena, jíž poblíž trasy patří pozemky.
Jiho český krajský úřad pak musel roz−
hodnout o novém stavebním povole−
ní, protože ministerstvo dopravy zjisti−
lo v předchozím procesu povolování
stavby formální chyby. Územní roz−
hodnutí získal obchvat v roce 2009.

„Už jsme možná ani nedoufali, že
se tady u zahájení stavby obchvatu
sejdeme. Provoz je tady skutečně
hrozný, intenzita narůstá a pro bez−

pečnost občanů Chýnova je ob−
chvat skutečně klíčový,” řekl staro−
sta Chýnova Ondřej Jaroš.

Při stavbě přemístí firma 160 000
metrů krychlových výkopů, zabu−
duje 130 000 metrů krychlových
štěrkovin. Součástí bude i stavba
tří mostů, dvoukilometrové odvod −
nění a přes kilometr protihluko −
vých stěn. Obchvat povede jižně od
města, z většiny po zemědělských

pozemcích, poblíž zahrad a drob−
ných hospodářství. Další část po−
vede kolem obce Kladruby, kde
vznikne i železniční most na trati
Tábor – Horní Cerekev.

První projekt na obchvat Chýnova
je z roku 1940. Zůstal ale jen na pa−
píře. V zimě, kdy je horší sjízdnost,
jsou na silnici I/19 často kolony při
stoupání z údolí Chýnovského poto−
ka směrem na Pelhřimov. (pru)

Konečně se dočkají obchvatu Zdraží kuřivo
Také kuřáci u našich sousedů na−
říkají. V Rakousku opět vzroste
cena cigaret a tabákových výrob−
ků. Krabička cigaret by od příštího
roku měla podražit asi od 20 cen−
tů, tedy asi o pětikorunu. Zástupci
velkých tabákových firem říkají, že
za tím není corona, ale stále stou−
pající náklady na výrobu, včetně
požadavků na úpravy krabiček po−
dle požadavků státu i EU. Jen za
loňský rok měla země z prodeje
tabákových výrobků výnos okolo
2,5 miliardy eur. 

Zvednou důchody
Rakouští penzisté si od příštího
roku polepší. Důchody do tisíce
eur tedy asi 27 000 korun, což
má naprosté minimum občanů,
stoupne o 3,5 procenta, nejnižší
na rovnou tisícovku. Do 1400 eur
se zvednou lineárně, od 2333 eur
o pevnou částku 35 eur. Celkově
půjde v příštím roce o zhruba
miliardu eur. Ministr financí
Gernot Blümel zvýšení nazval
„korona−bonusem pro penzisty“,
pro které je aktuální fáze pande−
mie obzvlášť náročná.

Koronavirus očima známého psychotronika
a vizionáře Stanislava Brázdy

Nabízí se otázka, proč nejen
nás, ale v podstatě celý svět
zasá hl koronavirus. Podle mé
věštby je to osud, který nás
chce varovat před tím,
jak se chováme, jak
jsme závistiví, jak
si nevážíme je−
den druhého
a má me do−
jem, že si
vše můžeme
dovolit. Jed −
ním slovem
– zpy ch li
jsme. V pod−
statě 70% lidí
ztratilo orien taci
v prostoru a životě. 
Pandemie koronaviru
je jakási celosvětová „biolo −
gická válka“. Zatím to ještě nikdo
takto nepojmenoval, ale v křišťá−
lové kouli vidím, že někdo chce
vyzkoušet, jak to funguje. Zjišťu −
je me, že koronavirus ochromuje
chod států v celém světě. Proto

ne náhodou se do boje proti 
covidu zapojila i armáda. Státy
pochopily, že by tak nějak po −
dobně mohla probíhat biologic−

ká válka a kdo je připra−
ven, ten vítězí.

Nedivím se lidem,
že žijí v obavách

a strachu, pro to −
že nikdo neví,
co z toho bu−
de. Podle mé
věštby bude
koronavir mu−
tovat 10 let

a pořád bude
mezi námi. Přiřa −

dí se k dalším vi−
rům a infekcím, které

už známe a nikoho moc
nevzrušuje, že zhruba na 12
z nich neexistují účinné léky.
Jeden příklad za všechny. Chla −
mydie jsou větší problém než 
covid, a přesto se jich lidé nebojí.
Chlamydie má téměř každý.
Proto nepodléhejme strachu.

Čtenáři se mi ptají, jak se zba−
vit strachu z koronaviru. Pře −
devším dodržujme základní pra−
vidla, jako je chránit se rouškou
a hlavně posilovat imunitu.
Začínám dělat alternativní diag−
nostiku lidí, kteří covid prodělali.
Zjistil jsem, že většina nemoc−
ných s covidem
měli ve svém
těle spoustu
dalších virů,
o kterých vů−
bec neměli tu−
šení. Mohu doporučit na
základě letitých zkušeností, že na
viry funguje směs – rakytník, 
šalvěj, zlatobýl, dále užívat vita−
míny a minerály a mít stále dosta−
tek energie. Už několikrát jsem
psal o tom, jak strach a stres
uzavřou tělo, které pak není
schopno přijmout potřebnou
dávku vitamínů a minerálů.
Nejúčinnější prevencí proti za−
blokování je psychická pohoda,
radost ze života a moje akupre−

sura. Podrobně jsem to popsal
ve své knize Jak se dožít 140 let.
Rozhodně nedoporučuji ne−
ustále se nechat strašit covidem.
Strach a stres není dobrým rád−
cem. Naopak. I v této složité 

situaci mysle−
te po zitivně,
mějte radost

z každého pro−
žitého dne. Neza −
pomínejte, že lás −
ka je ten nejvyšší

cit, který dáváte
svému okolí. Jedno čínské příslo−
ví říká: „Život závisí na nebi, ale
doba jeho trvání na lidech.“

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu
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Kamenné hradby
Uvádí se, že na vrchu Valy je nejvýše
položené pravěké hradiště v Čechách
(1 010 m n. m.). Jenomže problém je
v tom, že není zcela jisté, jestli zde
někdo někdy vůbec trvale pobýval,
protože místo je velice chudé na 
nálezy. 
Na druhou stranu je
nepo piratelné, že bylo
opevněné a kamenné
hradby chránily plochu
2,5 hektaru. Proč by si
ale někdo dal práci 
s tak rozsáhlou for tifi −
kací území, které trvale
neobýval? 
„Technologie výstavby
původní hradby byla na
tehdejší dobu vysoce
sofistikovaná. Užívány
byly čtyři druhy kame−
nů, které byly sbírány buď na místě sa−
mém, nebo v kamenných polích jiho−
západně těsně pod Obřím hradem.
Základ tvořily okolo půl metru dlouhé
masivní kvádrovité balvany, pokládané
na zplanýrovaný povrch,“ uvedl Jiří
Waldhauser v průvodci Keltské Čechy. 

Kultovní místo?
Někteří badatelé se domnívají, že Obří
hrad mohl sloužit jako posvátné místo,
využívané k nejrůznějším ri tuálům. 
„V nejvyšším místě Obřího hradu,
pod nímž je prudký a neschůdný sráz
do údolí, se nachází zvláštní kámen,

připomínající obětní stůl. Není tedy
vyloučeno, že Keltové sem přicházeli
vykonávat lidské oběti,“ uvádí se na
stránkách www.tajemstvisumavy.cz. 
S možným využitím této lokality při−
šel Jiří Waldhauser v již uvedené
publikaci. Na podmínky Šumavy apli−

kuje údaje, které přinesl ve svém díle
Zápisky o válce galské Gaius Iulius
Caesar. Ten tvrdil, že v určité roční
době se keltští kněží – druidové
scházeli na posvátném místě v území
Garnutů, jejichž kraj byl považován
za střed Galie: 

„Co když tomu tak bylo i na Obřím
hradě? Jednou v roce se tam, třeba
u kamenného stolu, sešli druidové
z kmene Bójů v Čechách a Vindeliků
v Bavorsku. Diskutovali o nábo −
ženství, právu, výuce mladých 
adeptů, léčitelství…“ 

Úložiště zlata?
Další vysvětlení by mohlo souviset
se skutečností, že Keltové dokázali
využívat bohatství Šumavy, a to včet−
ně těžby a rýžování zlata. Co když
Obří hrad sloužil k jeho bezpečnému
uložení? 

O zlatu hovoří i zdejší
pověsti. Ty se sice ne−
vztahují přímo k to −
muto etniku, ale k ob−
rům, kteří se „chovali
k okolnímu obyvatel−
stvu velice prapodivně
– když za nimi přišel
jeden jejich věřitel pro
celkem nízkou částku,
shodili ho nejprve
z hradeb a pak za ním
hodili hroudu zlata!“
(Česal, A. a kol.: Skry −
tá česká historie). 

Obři prý zlato ukrývali do jeskyně
pod Obřím hradem. Když se odstě−
hovali, hrad se rozpadl a vchod do
jeskyně byl zasypán. A tak se možná
do dnešní doby uvnitř vrchu Valy
ukrývá zlatý poklad.                                

Jan Kaše

Obří hrad na Šumavě využívali bájní Keltové. Ale k čemu vlastně ?
Nedaleko Kašperských Hor se nachází šumavská tisícovka Valy, ukrývající tajemství dávných dob.

Brána na Obřím hradě Obětní stůl
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KOUPÍM staré pivní láh−
ve a sklenice s nápisy
pivovarů. I jednotlivé ku−
sy, děkuji, sběratel. Tel.
732170454. PM 20080

KOUPÍM tuto židli a ten−
to typ židlí. Chromový 
a trubkový nábytek. 

Stav nerozhoduje. Stačí 
napsat SMS či prozvo−

nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor −
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.
603383211. PM 20028

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.
736139113 PM 20029

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.
603383211. PM 20028

KOUPÍM FOTOAPARÁ−
TY z období ČSSR (Fle −
xaret, Mikroma apod.),
koupím též věci z  po−
zůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lust −
ry a lampičky, šavle,
bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky,
odznaky, medaile a vy−
znamenání – civilní
i vo jenské, pohledy, bi−
žuterii, mince, vánoční
ozdoby. Tel. 603872698
PM 20034

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.

Chromový a trubkový 
nábytek. Stav neroz −
hoduje. Stačí napsat

SMS či prozvonit, 
ozvu se. 

Tel.: 776599696 
a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. známky,
vyznamenání, odznaky
aj. sběratelské předmě−
ty, staré motocykly a ve−
terány, staré bakelit. rá−
dio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a ka −
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960.   Vykoupím
i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na −
bízím solidní jednání.
Tel. 608979838. E−mail:
ant ikvs@seznam.cz.
PM 20059 

KOUPÍM tento typ křesel 
a nábytek do roku 1980.

Stav nerozhoduje. 
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 

a email.: 
slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80224

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě   ratel stále hledá a do −
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087 

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.
736139113 PM 20029

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kla dače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena do −
hodou. Tel. 604867469
PM 20025

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic kou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli −
níkový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podla ha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v  pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.
604867469. PM 20023

PRODÁM 4 stavební
parcely v obci Ba vo −
rov, 40 km od Č. Bu −
dějovic v  nové zá−
stavbě rod. domů.
Pěkné klidné místo,
500 m od lesa, inž.
sítě na hranici po−
zemku (voda, plyn,
elektřina, odpad). 3 x
558 m2, 1 x 1108 m2

– cena za 1 parcelu
470  000 Kč, Tel.
6 0 7 5 6 8 0 5 1 , 
702804 913, e−mail:
v.bobr@seznam.cz,
PM20121 

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná
metalíza, 2,4 benzín,
manuální převodovka.
Tel. 736139113 PM
20026

PRODÁM voznice na
podvozku 2.000 až
6.000 litrů plastové 
nebo pozinkované. 
Vel mi levně. Možno
i sací s vývěvou. Tel.:
604589 329. RR 20026

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím 

staré československé 
motocykly všech 

značek, v jakémkoliv
stavu i jed notlivé díly.

Platím ihned 
v hotovosti. 

Sluš né jednání. 
E−mail: 

klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 

RR 20369

KOUPÍM náhradní
díly na automobil
Gaz 69, tzv. gázík.

Děkuji.
Tel.: 606403829.

RR 20562

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 20025

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

k odběru v Kla to vech,
tel.: 722660668 
Cena 1.200 Kč.

RR 20027
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SBĚRATEL koupí
staré motocykly ČZ,

JAWA, OGAR, 
skutr ČZ, moped
STADION i jiné

značky, kompletní
i nekompletní, 

torza, rámy, moto−
ry, blatníky, staré
tech nické průkazy
a jinou technickou
dokumentaci aj.

Přijedu a zaplatím
na místě.

Nabídněte, určitě
se domluvíme.

Telefon:
603237242, 

e−mail: 
flemet@seznam.cz.

RR 20369

PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI,
150 Hp, R.v. 2016,
Koupený nový v ČR, 
6 míst, serviska, cena
370.000 Kč. Tel
604589329. RR 20023
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Uzávěrka řádkové inzerce je 19. listopadu 2020
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SBÍRÁM starý vosk
a svíčky, které již ne−
hoří – nemusíte nic vy−
hazovat, ale můžete mi
je darovat. Pište na:
voskasvicky@seznam.
cz. Můžeme se domlu−
vit na osobním předání
nebo zaslání poštou
na dobírku. děkuji za
všechny nabídky. Za
větší množství vosku
a starých svíček věnuji
recyklovanou svíčku.
RR 20668

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky
odve zeme a vše po−
třebné rychle vyřídí−
me. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zeměděl−
ské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu.
Tel. 604867469. PM
20027

HLEDÁM ženu k trva −
lému vztahu. Já, štíhlý,
zajištěný, nekuřák, 56/
179/72 s domkem a za−
hradou. Mé zájmy: příro−
da, myslivost, zahrádka,
výlety. Tel.: 728160114
– jen SMS. RR 20650

NAJDI muže v Bavorsku
– www.seznamkadoba−
vorska.cz – 702891012.

POHODOVÝ 35/187 ne−
kuřák sportovní postavy
hledá štíhlou sympatic−
kou dívku 18−35 let
k vážnému seznámení,
par tnerku pro život.
Mám rád sport, kulturu,
hru na kytaru, výlety.
Plzeň není podmínkou.
Tel. 603164091  PM
20125

35/185 nekuřák, hledá
dívku 16−19 let k vážné−
mu seznámení. Neku −
řač ku, která také hledá
par tnera pro život.
Mám rád filmy s  akční
tématikou, komedie,
horory a české filmy.
Rád cestuji, chodím na
procházky a navštěvuji
kulturní akce.  Jsem ze
Středočeského kraje.
Tel. 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz.
PM 20106 

HLEDAM ženu k sezná−
mení. Nejdříve kama−
rádsky, potom vážně,
výška: 175, věk: 62 ,
tel.:702 804 913.
V.BOBR@SEZNAM.CZ
PM20107 

HLEDÁM ženu, která by
se mnou odešla do
Namibie. Státní rentner
44 let. Prodám barák,
sbalím prachy. Jiří Lédl,
Rabí 140   PM 20123 

TOUŽÍŠ se se mnou odre−
agovat? Tel. 604737781
KŘI  PM 20127

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 30. 11. 2020

KOUPÍM jaký −
koliv funkční

traktor i bez SPZ.
Tel.: 604589329

RR 20024

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 




