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Zlatá investiční banka nabízí
výhodný výkup zlata
Chcete získat rychle hotovost za Vaše zlato či
stříbro? Navštivte Zlatou investiční banku!

Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchyluje
k uchování finančních prostředků ve

zlatě, cena zlata stále roste. Proto nyní
nastal ten správný čas pro jeho zpe−
něžení. Prodejem starých nepotřeb−
ných zlatých šperků, zubních koru−
nek, hodinek apod. můžete získat zají−
mavý finanční obnos, který Vás zaru−
čeně nadchne, a to se přeci vyplatí.

Výkup zlata a stříbra
za výjimečné ceny
Zlatá investiční banka vykupuje veške−
ré zlaté šperky, zubní korunky, hodin−
ky, tabatěrky, slitky, odlitky či mince.
Pokud si nejste jistí, zda lze i Vaše
předměty vykoupit, není nic jedno−
duššího, než se zajít poradit s odbor−
níkem. Naši speciálně proškolení za−
městnanci Vám poskytnou kvalitní po−
radenství a na místě dokáží během
krátké chvíle určit ryzost zlata a navrh−
nout Vám tak i výkupní cenu. Zlatá
investiční banka samozřejmě vykupu−
je i stříbro. Pokud bude výkup možný
a Vy budete souhlasit s cenou, vyplní
se krátký formulář a ihned na místě
získáte finanční hotovost. Jedinou
podmínkou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá investiční banka má mnoho
spokojených zákazníků, a to přede−

vším díky její spolehlivosti, ochotě
a odbornosti zaměstnanců a také díky
individuálnímu přístupu ke každému
klientovi. Jako jedna z mála ta−
ké nabízí jedny z nejvyšších
výkupních cen zlata a stříbra.
Pokud si nejste jisti, zda je pro
Vás prodej starožitných šper−
ků, poničených šperků či dal−
ších výrobků ze zlata výhod−
ný, přijďte se nezávazně infor−
movat do Zlaté investiční ban−
ky. Diskrétní prostředí je zde
zaručeno a ochotný personál
Vám rád poskytne odborné
poradenství a informace o aktuální
ceně výkupu zlata.

Budějovice i Strakonice
mají „staronové” vedení

V podstatě “staronové” vedení bu−
de mít po další komunální funkční
období jak krajské město České
Budějovice, tak třeba i Strakonice.
Zde dokonce stávající vedoucí
uskupení ve volbách převálcovalo
ostatní partaje.
Primátorem Českých Budějovic
i nadále zůstává Jiří Svoboda (ANO).
Do vysoké funkce se ale vrací expri−

Primátor ČB Jiří Svoboda

Nemějte žádné předsudky,
je to zbytečné
Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
investiční banky přijdou, má prvotně
řadu předsudků ohledně toho, že
nebude možné vykoupit staré zubní
náhrady, poničené šperky či zašlé
mince. Takové zlaté předměty jsou
podle nich nevzhledné a tudíž nemo−
hou mít vysokou hodnotu. V konečné
fázi zjistí, že se jim výkup zlata či
stříbra vyplatí a jsou rádi za obdr−
ženou finanční hotovost. Nebojte se
proto přijít i s nevzhledným zlatem,
právě v něm se většinou ukrývá
skutečná hodnota.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte tedy a přijďte se
o kvalitách Zlaté Investiční Banky
sami přesvědčit.

Exprimátor ČB Juraj Thoma

mátor, soudně stíhaný, odsouzený,
omilostněný, ale stále “podezřelý”
Juraj Thoma. Stal se prvním ná−
městkem primátora.
„Dohodli jsme se na koalici ANO,
Hnutí Občané pro Budějovice, koalice
Starostů a nezávislých a Čistých
Budějovic, a také s uskupením Spo−
lečně pro Budějovice −Lidovci a TOP
09,” uvedl staronový primátor Svo−
boda. Koalice bude mít v 45členném
zastupitelstvu většinu 27 členů.
ODS, která si přes bývalého ná−
městka hejtmana a exministra Mar tia
Kubu brousila zuby na vedoucí pozi−
ce na radnici, odejde do opozice.
„Neshodli jsme se na podobě koa−
lice, protože jsme nechtěli spolupra−
covat s HOPB Juraje Thomy,” uvedl
Martin Kuba. Pro Budějovice je to ale
podle mnohých dobrá zpráva, proto−
že se poměrně rychle podařilo usta−
vic nové vedení města.

Ve Strakonicích bude vládnout
Hnutí Strakonická Veřejnost, která
nepotřebuje žádné partnery. Hnutí
ve volbách získalo 51,1 procenta
hlasů a v jedenadvacetičlenném za−
stupitelstvu bude mít 16 mandátů.
Starostou tak zůstává i nadále zakla−
datel hnutí Břetislav Hrdlička. Také
všichni radní jsou zvolení kandidáti
hnutí Strakonická Veřejnost.
Do strakonického zastupitelstva,
kam kandidovalo 14 stran a hnutí,

Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička

se dostalo ještě hnutí Jihočeši 2012
se třemi mandáty, jeden mandát
mají spojení TOP 09 a nezávislí, je−
den ODS. Zástupcům TOP 09 a ne−
závislým a ODS nabídla Strakonická
Veřejnost vedoucí pozice ve finanč−
ním a kontrolním výboru.
(pru)

Petr Batěk: Nebaví mě stát na místě
Dražší teplo
Ne zrovna pozitivní pomyslný
dárek dostanou obyvatelé Mi−
levska na Písecku. Zdejší spo−
lečnost, která podstatnou část
města zásobuje dálkovým tep−
lem, oznámila, že od ledna zdra−
ží. Kvůli růstu nákladů teplo
zdraží v Milevsku za gigajoul
o 1,5 procenta, což je zhruba
o desetikorunu. Tam, kde se te−
plo dodává z plynové kotelny,
bude zdražení ještě vyšší, asi
o 30 Kč na Gj. Asi jedna z nej−
vyších cen za teplo v Jihočes−
kém kraji je v Třeboni, kde spo−
třebitelé platí za gj 840 Kč.

Zesnulý hrdina
Kvůli úmr tí českého vojáka
v Afgánistánu je smutno i na jihu
Čech. Rotný Tomáš Procházka,
který v pondělí přišel v misi o ži−
vot v Afghánistánu, pocházel to−
tiž z Prachatic. V Prachaticích
bydlí otec zesnulého vojáka
a v Českých Budějovicích jeho
bratr. Na sever Čech, kde rotný
a vojenský kynolog žil, se odstě−
hoval přibližně před patnácti lety
za prací do armády. Podle přátel
Tomáše Procházky navštívil rod−
né Pra cha tice před několika
měsíci. Na misi do Afghánistánu
odletěl 28. srpna. V rodnych
Prachaticích bude taky pohřben.

Opravují vodojem
S opravami stěžejního vodoje−
mu, který zásobuje vodou Tábor
a okolní města Sezimovo Ústí
a Planou nad Lužnicí začal Jiho−
český vodárenský svaz. Práce
potrvají do druhé poloviny příští−
ho roku. Náklady na rekonstrukci
vodojemu v Táboře na sv. Anně
přijdou na skoro 37 milionů ko−
run. Opravy jsou naplánované
tak, aby vždy fungovala alespoň
jedna komora vodojemu a záso−
bování vodou nebylo pro obyva−
tele měst přerušeno. Pitná voda
pro Táborsko teče dálkovým vo−
dovodem ze zhruba 75 kilometrů
vzdálené úpravny vody Plav na
Českobudějovicku, která zpraco−
vává povrchovou vodu z nádrže
Římov na řece Malši.
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Rodák z Plzně, který se sice pohy−
buje po ČR a hlavně po západních
Čechách, kde teď také žije, ale vra−
cí se i do jižních Čech. To
je herec, moderátor i pro−
ducent Petr Batěk. Momen−
tálně ho diváci mohou vidět
v novém filmu Evy Toulové
Jak se moří revizoři, který
vstoupil do kin. Skoro dva
měsíce jezdil s unikátní
road show k 100. výročí
založení Československa
Zažijte to znovu!, moderuje
akce, produkuje své akce
a hraje v divadlech, včetně
Národního.
Kromě toho nyní začne
točit nový seriál a zkoušet
s Vladimírem Morávkem i novou
hru. „Nějak mě nebaví stát na mís−
tě. Mám rád když je to pestré
a jsem rád, za každou zkušenost.
Tenhle rok, zdá se, je na práci hod−
ně pestrý. Je to náročnější, ale
o to víc mě to baví,” svěřil se
Rozhledu Petr Batěk.
Sympatický a charismatický he−
rec je sice bratrem herce Pavla
Baťka, ale každý si takzvaně

“jedou to své”. „Nelezeme si do
zelí a nikdy to tak nebylo. Vztahy
máme dobré a jsme rádi, když se
tomu druhému daří,” prozradil
Batěk, který hraje v Chebu, na
Kladně, v Mostě i v Národním di−
vadle. „Jen ty přejezdy jsou občas
náročné. Žiju teď u Plzně. Odstě−
hoval jsem se na chatu a je mi tam
dobře. Potřeboval jsem takový
únik do přírody a jsem rád, že
jsem to udělal. Z toho ruchu velko−
měst, akcí, od lidí… Lidi mám rád
a jsem rád ve společnosti, ale
občas potřebuju klid, pohodu, sa−
motu. Nestěžuji si. Život se mi ma−

projekt je úžasný. Poznal jsem pár
skvělých, pracovitých, milých lidí
a získal nové zkušenosti. Co víc
si můžu přát?,” říká Petr Batěk,
který nedávno dokonce moderoval
narozeninový koncert Václava
Neckáře.
„Byla to pro mě velká výzva
a veliká pocta. Toho pána si ne−
smírně vážím a obdivuji. A o to
více, když vidím, jak je skromý,
skvělý a veliký profesionál. Jeho
narozeniny byly super a musím
říct, že mi to opět hodně dalo,”
podotkl herec a moderátor, který
se věnuje právě i moderování spo−
lečenských akcí,
včetně plesů. Pů−
sobí hodně v zápád−
ních Čechách, včet−
né Františkových
Lázní, kde každý rok
moderuje festival.
„Ale jižní Čechy
mám taky moc rád!
Mám tam dobré
přátele, i s tou road
show jsme tam byli.
A přál bych si tento
kraj ještě více po−
znat. Ono všude je
Petr Batěk v road schow „Zažijte to znovu!“
hezky… Když chce
ličko změnil, protože i já jsem člověk vidět hezká místa, objeví
chtěl pár věcí změnit a jsem za to je,” dodal s úsměvem herec, kte−
rád. Letošek se zdá být fajn, hlav− rého čeká natáčení seriálu s To−
ně díky pracovním nabídkám, kte− mášem Magnuskem, zkoušení
ré jsou více než zajímavé. Hodně divadelní hry a natáčení filmu pro
nás bavila road show Zažijte to zahraniční produkci. „Mezitím si
znovu!, kde jsem se podílel ne− musím – a rád si najdu – čas na
jenom jako kantor obecné školy, své dvě děti, maminku a přátele.
ale i jako spoluautor scénáře…
A jsem rád, když mám na tyhle lidi
Sjezdili jsme republiku napříč co nejvíc možného času,” dodal
a užili si spoustu legrace… Ten Petr Batěk.
(pru)

Jihočeši se představí v Linci
Tradiční jarní městská slavnost
v rakouském Linci bude příští rok
v květnu věnována Jihočeskému
kraji. V centru města představí náš
region svou gastronomii, řemesla,
podniky, cestovní ruch, umění
a kulturu. Očekávaná návštěvnost
slavností, které se uskuteční od
16. do 18. května, je asi 300 tisíc
lidí. Odhadované náklady jsou
sedm až deset milionů korun.
„Na čtyřech místech centra nabíd−
ne kraj kuchařské show, řemesla, fol−
klor, repliky historického skla, rytíř−
ské souboje, hudbu, hračky, aktivity
pro děti, keramiku i pouliční umělce.
Zapojí se Budvar i minipivovary. Na
hlavním náměstí bude program

Jihočeská vesnice zaměřená na jídlo,
řemesla a folklor. Na náměstí Martina
Luthera zacílí kraj program na mladší
generaci, součástí bude hrací zóna.
Zapojí se 80 až 100 účastníků,”
uvedli organizátoři.
Jihočeská centrála cestovního ru−
chu očekává, že v turistické sezoně
2019 stoupne díky této akci návštěv−
nost jižních Čech o deset procent.
„Rakušané jsou patrioti a raději
se ubytují u hranic v Rakousku a do
Česka vyrážejí jen na jednodenní vý−
lety. Hlavní příčinou je zřejmě ně−
kdejší železná opona, která jižní
Čechy od horního Rakouska odděli−
la na celá desetiletí. Rakušané tak
nevědí, co je u nás čeká. A tak jim to

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

musíme ukázat. Jak jihočeskou
vesnici a přírodu, tak dobré jídlo
a pití. Horní Rakousko je jeden z klí−
čových trhů pro cestovní ruch,“ řekl
ředitel centrály Jaromír Polášek.
Linec má téměř 200 tisíc obyvatel,
dalších 108 tisíc lidí do města denně
dojíždí. V celé aglomeraci žije na
čtvrt milionu lidí. Například Land−
straße je druhou nejnavštěvova−
nější obchodní třídou v Rakousku. Ve
dnech, kdy není žádná akce, ji týdně
navštíví kolem 200 tisíc lidí, při vel−
kých akcích ještě daleko víc. Turisté
z Rakouska jsou v počtu přenocování
na jihu Čech na šesté až sedmé příč−
ce, loni se jich zde ubytovalo 39 610.
Na jihu Čech se v letošním druhém
čtvrtletí ubytovalo podle statistiků
424 402 turistů, o deset procent více
než loni za stejné období.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 11/2018

Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou
Nevšední ORL ambulance pro běžné i moderní lidi
žeme přesněji zvolit nejideálnější typ zákroku, který míří
na místo, kde se cesty uzavírají a podstatně zvýšit šance
na vyléčení,“ dodává MUDr. Pavelec.
Před zařazením do programu chirurgické léčby pod−
stoupí pacient vyšetření spánku přes nos ve své vlastní
posteli nebo ve spánkové laboratoři LENTE, kde se po
celou noc zaznamenává přítomnost a závažnost přestávek
v dýchání ve spánku (spánková apnoe), mozková elektric−
ká aktivita (EEG), pohyby očí, aktivita svalů na obličeji
a další parametry. Po vyhodnocení výsledků lékaři poznají,
jak moc je pacient ohrožen na zdraví a po dohodě s ním
zvolí nejideálnější způsob léčby.
Díky využití nejmodernějších technologií lze veškeré
MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
zákroky uskutečnit ambulantně nebo v rámci jednodenní
„Chrápání a spánkové apnoe mají ci speciálního fibroskopu a kamery chirurgie, kdy doba hospitalizace po zákroku v narkóze nepřesáhne 24 ho−
mnoho podob a především řadu zmonitorujeme dýchací cesty ve din. (Například po plastické úpravě nosní přepážky odchází pacient hodinu
různých příčin. Někdy je dobré léčit spánku a najdeme místo, kde pro− po zákroku domů a po týdnu se vrací do práce. V případě standardní léčby
stejného problému trvá
AKCE! Do 30.11. sleva na všechny chirurgické zákroky 10%, pro pacienty pobyt ve zdravotnickém
zařízení až týden a poté
pojišťovny 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) sleva 20%!
následuje třítýdenní re−
Vyšetření pro pacienty VZP (111) a ČPZP (205) zcela zdarma!
konvalescence).
Dr.
Pavelec
upřesňuje:
noční dušení (apnoe) ventilátorem, blém vzniká,“ vysvětluje specialista
„Významným pomocníkem šetrného a daleko méně bolestivého operování
což bohužel 50% pacientů neto− ORL MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
za
dokonalé kontroly krvácení je tzv. koblace neboli operování plazmou.
leruje, jindy je třeba sáhnout k chi−
Metoda DISE se provádí na klini−
Používáme
ji nejen ve spánkové chirurgii, při operacích nosních a krčních
rurgii či jiným způsobům léčby. ce LENTE, která má pobočky v Plzni
mandlí.
Koblační
sonda totiž nejen dobře staví krvácení, ale především
Zásadní pro správnou volbu typu a v Praze. Jako centrum spánkové
umožní
dokonale
a
beze zbytku odpařit nosní mandli, a tak eliminovat mož−
operace spánkové apnoe je přesné léčby disponuje moderní spánko−
nost
jejího
opětovného
nárůstu v pozdějším věku. Ještě výhodnější je užití
zjištění příčiny, tedy místa uzávěru vou laboratoří.
této
metody
u
operací
krčních
mandlí.“
dýchacích cest. Metoda se jmenuje
„Když jsme před šesti lety začali
DISE z anglického Drug Induced provádět přesnou diagnostiku cho−
Sleep Endoscopy. Jde o příjemné vání dýchacích cest ve spánku
LENTE dále nabízí:
vyšetření (pacienti ho dokonce v rámci výzkumu, netušil jsem, že
• Operace přepážky nosní
• Objednání na přesnou
chtějí opakovat), při kterém na ope− se tak staneme pracovištěm s nej−
bez bolestí
hodinu
a
bez
čekání
račním sále za přítomnosti aneste− větší zkušeností s metodou DISE
ziologa navodíme léky spánek. Při v Česku. DISE dnes provádíme
• Individuální přístup, osobní • Laserovou léčbu ucpaného
něm pacient spí a chrápe. Za pomo− u všech našich pacientů a tak mů−
nosu a chronické rýmy
mobil na lékaře, krátkou

Častou příčinou oddělených ložnic manželů je
chrápání. Dnes už se za tuto skutečnost téměř ni−
kdo nestydí, ovšem důležitá je informace, že mnozí
lidé se ji snaží řešit. Ne všichni však vědí, že to jde,
ale hlavně nevědí, kam se obrátit. Za chrápáním se
často skrývá syndrom spánkové apnoe neboli de−
chové spánkové nedostatečnosti. V důsledku nedo−
statku spánku je pacient často unavený, má bolesti
hlavy, vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak riziku
mozkové mrtvice, infarktu nebo mikrospánku za
volantem. Nejmodernější léčbu spánkové apnoe
a chrápání poskytuje plzeňská klinika LENTE.

dobu stonání
• Extrémně šetrný přístup
k dětem (ale i autistům,
postiženým či jinak
hendikepovaným)
• Plazmové operace nosních
a krčních mandlí
• Spánkovou chirurgii

• Plastiky zevního nosu se
zachování a zlepšení
dýchání nosem
(septorinoplastika)
• Plastickou chirurgii
odstátých ušních boltců
• Endoskopické operace
nosních polypů a dutin
nosních

Plzeň, 301 01 Boettingerova 26
Praha 5, 152 00 Werichova 1145/23

604 243 945
Email: info@lente.cz
www.lente.cz
Telefon:

Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.
Rozhled – Jižní Čechy 11/2018
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Muzikantské vzpomínky
aneb „nic netrvá věčně“
Knižní novinka

Rekordní sezóna
Jihočeské lihovary zažívají letos
rekordní sezónu. Zatímco vloni ne−
měli téměř co pálit, nyní se u nich
dveře netrhnout, a to přesto, že si
pěstitelé stěžovali na velké sucho.
Letošní rok označují lihovary za
rekordní a na některých místech
už ovoce od lidí vůbec nepřijímají.
Zájemci vozí nejčastěji jablka,
hrušky a švestky. Někde říkají, že
za svou novodobou historii tako−
vou sezónu nepamatují. Cena za
litr 50procentního destilátu vyjde
zhruba na 160 korun.

Autobusy budou
platit
Na řidiče zájezdových autobusů
přijíždějících do Českého Krum−
lova bude od května příštího roku
čekat nepříjemná povinnost. Té se,
pokud povezou turisty, zkrátka ne−
vyhnou. Za vyložení a naložení tu−
ristů zaplatí 1500 korun. Na place−
ném terminálu na Chvalšinské uli−
ci bude pro zájezdové autobusy
povinná zastávka. Ty doposud nic
neplatily a po vyložení lidí jely par−
kovat kamsi do okolních obcí.
Zpoplatnění je podle města ces−
tou, jak se dostat k penězům, které
město investuje do infrastruktury.

Autor knihy Josef Pospíšil je
známý muzikant, scénárista,
redaktor a autor oblíbených
pořadů v Českém rozhlase,
v České televizi a v TV ŠLÁGR.
Josef Pospíšil ze západních
Čech přichází v těchto dnech,
(po úspěšných knihách „Za ves−
nickými muzikanty“ r. 1999,
„Nejen za vesnickými muzi−
kanty“ r. 2005, „S muzikant−
skou úctou“ r. 2009), při příleži−
tosti 100. výročí vzniku republi−
ky, s novou knihou „Muzikant−
ské ohlédnutí aneb „nic netrvá
věčně“.
Připomíná slávu české melo−
dické hudby za poslední dvě
uplynulá století, hledá souvis−
losti, např. se Sokolským hnu−
tím, s érou slavných cirkusů, za
kterými jezdili do světa hlavně

Pošumavští muzikanti – „světá−
ci“, neopomíná ani historii a pře−
hled vojenských pěších pluků
s řadou unikátních pohledů,
souvislostí, zajímavostí, atd.
Připomíná stovky současných

výborných dechových hudeb
se skvělými a vzdělanými mu−
zikanty, které dlouhá léta
představoval jako moderátor
a producent, např. v legen−
dárním plzeňském kultur−
ním domě PEKLO v pořadu
„Beze spěchu s Pospíšilem
& hosty“… Unikátní kapitola
je věnována rodině písničkáře
Karla Hašlera, kde jsou zachy−
ceny detaily života i jeho dvou
synů Karla a Zdenka – "Gina".
V přetištěných reportážích
z mnoha časopisů se podí−
váte s českými muzikanty i do
světa, jako například do Je−
menu, Kolumbie, Brazílie,
USA, atd. Kniha je doplněna
více jak 200 barevnými a 50
černobílými fotografiemi.
Kniha se objeví na knižním trhu
v druhé polovině měsíce listopa−
du. Koupit si ji můžete i v našich
redakcích v Klatovech, Vídeňská
218 a v Plzni, Havlíčkova 5. (re)

Ocenění Zlatá šupina jsou rozdána

Další významné osobnosti Jiho−
českého kraje získaly ocenění
hejtmanky Ivany Stráské Zlatá šu−
pina. Jsou mezi nimi podnikatelé,
lékař, zpěvačky i kosmonaut. Oce−
nění získalo osm oceněných z cel−
kem 33 nominovaných. O koneč−
ném seznamu rozhodla rada kraje.
Majitel českobudějovické tužkár−
ny Koh−i−noor Hardtmuth Vlastislav
Bříza, podnikatel a manažer Sta−

nislav Kázecký, dirigent, sbormistr
a skladatel Jaroslav Krček, zpěvač−
ka Marta Kubišová, ředitel Úseku
kardiocentra a vybraných zdravot−
nických oborů Nemocnice České
Budějovice Ladislav Pešl, jediný
československý kosmonaut Vladi−
mír Remek, ředitelka Hvězdárny
a planetária v Českých Budějovicích
s observatoří na Kleti Jana Tichá
a basketbalový trenér Miroslav

Vondřička – ti všichni jsou držiteli
letošní Zlaté šupiny, která se rozdá−
vala v Alšově Jihočeské galerii na
Hluboké. Většina nominovaných se
i předání ocenění zúčastnila, jen
Marta Kubišová se omluvila, Zlatá
šupina jí byla zaslána. V minulosti
získali Jihočeskou cenu například
režisér Zdeněk Troška nebo scé−
náristka a spisovatelka Markéta
Zinnerová.
(pru)

Důležitý přístroj
Naprosto výjimečné přístroje má
českobudějovická nemocnice. Jde
o dva celotělové CT skenery, kte−
rými lékaři vyšetřují hlavně pacien−
ty s mozkovými příhodami, onko−
logickým onemocněním nebo po−
lytraumatickým zraněním. Jde
o jediná takováto zařízení v Jiho−
českém kraji. Prvním CT skene−
rem disponuje nemocnice už tři
roky, druhý zakoupila za více než
30 milionů korun nedávno a mu−
sela počkat na jeho otestování.
Celotělový skener umožňuje sní−
mání až 320 současně sledova−
ných vrstev. Ročně nemocnice
provede přes 20 tisíc CT vyšetření.
4
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Úspěchy Soukromé Střední odborné
školy a Gymnázia BEAN s.r.o. Staňkov
Letos v září zahájila naše škola 24. rok svého působení
školního roku a vhodně tak doplňuje nabídku veřejných
středních škol v našem regionu. Zvláštností našeho vý−
chovně vzdělávacího procesu je, že výuka zvláště u den−
ního studia jednotlivých oborů probíhá v menších třídních
kolektivech. Pedagogové se tak mohou plně věnovat
jednotlivému studentovi a také pomáhat v rámci podpůr−
ných opatření a individuálních plánů.
Pokud hodnotíme výsledky vzdě−
lávání a především maturitních
zkoušek, ty jsou velmi dobré. Právě
v nich se odráží shora uvedená for−
ma výuky v naší škole a věnovaná
péče o studenta. Obdobné úspěchy
máme také v oblasti vzdělávání
dospělých.
Od 1. 9. 2017 byla zahájena vý−
uka oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogiky, a to dálkovou formou.
Umožňujeme tak doplnění přede−
psané kvalifikace pro zaměstnance
mateřských škol a školních družin
především v malých obcích našeho
regionu.
Také v oblasti rekvalifikace si
mohou zájemci doplnit kvalifikace,
a to především u oboru kominík
a elektromechanik. I o tuto formu
vzdělávání je velký zájem. Naše
nabídka vzdělávání je tedy opravdu
pestrá.
Kladně také můžeme hodnotit
výsledky výchovně vzdělávací čin−
nosti v oblasti mimoškolní činnosti.
Ač je naše škola počtem studentů
denního studia sice relativně men−
ší, úspěchy se dostavují i v této
činnosti. Ve školním roce 2017/18
se studenti naší jediné soukromé
střední odborné školy v okrese
Domažlice zúčastnili krajské pře−
hlídky soutěže ve zpěvu a recitaci
ruských autorů – ARS POETICA na
Západočeské univerzitě v Plzni.
Řeklo by se, že si jedou vyzkoušet
soutěž v neznámém prostředí, na−
víc ve velké konkurenci dalších
škol Plzeňského a Karlovarského
kraje, a v jazyce, který se studenti
učí jen ze zájmu v kroužku.
Máme se opravdu čím pochlu−
bit. V sólové recitaci žáků středních
škol získal Erich Pross, student
naše ho 1. ročníku Gymnázia,
3. mís to a hudební skupina ve
složení studenti Petr Obdržálek,
Rozhled – Jižní Čechy 11/2018

student 3. ročníku Gymnázia, Vlada
Román, studentka 1. ročníku Gym−
názia – zpěv a hudební doprovod
ukulele a klávesy a kytarista Karel
Rozsypal, student 1. ročníku Ob−
chodní akademie – 2. místo a zá−
roveň zvláštní cenu generálního
konzula Ruské federace z Karlo −
vých Varů. Následovalo pozvání
k účinkování na recepci v Karlo −
vých Varech u příležitosti oslav
Dne vítězství 8. května 2018. Zde
předvedli naši studenti své vy −
stoupení, za které sklidili bouřlivý
potlesk a přítomní je počastovali
výkřiky „Bravo!“.
Aby výčet úspěchů našich stu−
dentů byl úplný, dodám, že jsme
měli „dvě želízka v ohni“ i v celore−
publikové soutěžní přehlídce mla−
dých recitátorů středních škol na−
zvané MEMORIÁL ROSTI ČTVRT−
LÍKA 2018, konané 24. 4. 2018
v Děčínském zámku. Ani tam se
naše studentky – Michala Boříko−
vá, 3. ročník Gymnázia, a Daniela
Hynková, 2. ročník Obchodní aka−
demie, v silné konkurenci studentů
neztratily.
Naše hudební skupina, rozšířená
o další studenty, potěšila i seniory
v Černovicích, kam ostatně v mění−
cím se složení jezdíme 2x ročně –
obvykle před Vánocemi a kolem
Velikonoc už řadu let. Naši studenti
tak vždy potěší a rozveselí starší
spoluobčany svými adventními,
vánočními i velikonočními pásmy
her, říkadel a zejména písní a koled.
A budoucnost? Podněcovat záj−
my našich studentů, rozšiřovat je−
jich obzory a připravit je na jejich
budoucí studijní i profesní dráhu
v soukromé škole s možností indi−
viduálního přístupu ke každému
studentovi.
Mgr. Jitka Boříková,
zástupkyně ředitelky

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov,
www.obchodniakademie.cz, bastlova@bean.cz, 773 971 313

pro školní rok 2019/2020:
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 ma−
turitní 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 individuální
přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokon−
čení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího
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 soboty
v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium.
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouš−
kou z pedagogických předmětů.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Dny otevřených dveří:
vždy o sobotách od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech
3. 11., 1. 12. 2018; 6. 1., 18. 1., 27. 1., 17. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Rodinná farma Budětice u Sušice
nabízí jen to nejlepší
Bylo to setkání
s člověkem, kte−
rého jsem znal do
té doby pouze po
telefonu. Zabývá
se též výkrmem
krůt. Dal mi kon−
takt na výrobnu směsí ve Stříbrných
Horách, kde mě vyslechli a společně
jsme udělali vlastní krmnou směs.
Nenacházejí se v ní žádné kafilerní tuky
či rybí moučka, které se jinak do těchto
směsí přidávají a výrazně
ovlivňují chuť a bar−
vu masa.
Znamená to, že
krmíte speciální
krmnou směsí?
Přesně tak. Je si−
ce dražší, ale vy−
soce kvalitní, což
se pozitivně proje−
vuje ve výkrmu a kvalitě
krůtího masa.
Jak probíhá výkrm krůt?
Všechno to začíná tím, že v průběhu zi−
my musíme celou halu včetně veškeré−

Netradiční chov krůt na rodinné farmě
Rodinná farma Budětice se zabývá
odchovem a výkrmem krůt. Najdete ji
v obci Budětice nedaleko Sušice.
Svými výsledky se řadí k nejlepším
rodinným farmám zabývající se cho−
vem drůbeže.
S jejím majitelem Davidem Bílým jsme
si povídali nejen o začátcích farmy, ale
zejména o tom, jak se odchová kvalitní
krůta nebo krocan.
Pane Bílý, jaké byly začátky hospoda−
ření na rodinné farmě?
Jsou už to skoro dvě desítky let, kdy
jsme se rozhodli podnikat. Začínali
jsme se službami pro zemědělce, ja−
ko byla například sklizeň pícnin pro
hovězí dobytek a podobně. V roce
2000 jsme dostali nabídku na výkrm
krůt. Začátky nebyly zrovna lehké,
museli jsme se všechno učit. Měli
jsme několik hal a 3 x do roka jsme
dělali 18000 kusů. Po špatných zku−
šenostech, kdy nás potopila velká
firma, jsme se rozhodovali, zda−li
máme pokračovat.

To nebyla zrovna dobrá zkušenost
s podnikáním v oblasti zemědělství.
Nikomu to nepřeji. Firma, s kterou má−
te smlouvu na odběr, odebere zvířata
a místo zaplacení na
sebe podá kon−
kurz. V tu ránu
jste bez finanč−
ních prostředků.
Jsem rád, že
toto období
máme za
sebou.
Měl jste i po této
zkušenosti chuť
dál farmařit?
Když budu upřímný, chuť jsem neměl.
Vrátili mi ji až naši věrní zákazníci.
Rozhodli jsme se, že v Buděticích si
necháme jen jednu halu, ve které bu−
deme dělat krůty v malém. Nějak za−
fungovalo to české přísloví: Co tě ne−
zabije, to tě posílí.
Byl nějaký okamžik, který vás na−
budil?

o krůťata by měli předem vědět, že vý−
krm těchto opeřenců, ve srovnání s ku−
řaty, má svá specifika. Rádi každému
poradíme a mohou se na nás kdykoli
obrátit. U nás si také mohou koupit naši
krmnou směs.
Kromě prodeje krůťat se hlavně za−
měřujete na jejich vlastní výkrm.
Ano, hala je rozdělená na dvě části.
V 7 týdnech se přesouvají krůtičky
a krocánci z odchovu do druhé části,
kde probíhá výkrm. Vlastní výkrm krůt
pak pokračuje 8 až 9 týdnů, u krocanů
je doba výkrmu delší o zhruba 7 týdnů.
Oproti jiným obdobným farmám se
u nás výkrm prodlužuje o 2 až 3 týdny
a tím je pak maso kvalitnější a vyzrálej−
ší. Vykrmená zvířata nabízíme k prodeji,
ať už živá či po telefonické dohodě
již očištěná a chlazená. V současné do−
bě na naší farmě probíhá prodej krůt
a krocanů.
Předpokládám, že mnozí zákazníci se
ptají, zda si kupují krůtí bio maso.
Je hodně těch, kteří se zajímají, v ja−
kých podmínkách probíhá výkrm a čím
krmíme. My si zakládáme na tom, že
našim zákazníkům na−
bízíme vysoce kvalitní
maso. Zvířata mají nad−
standartní podmínky.
Nejde o to, jestli má ná−
lepku Bio, jde o to, aby
byl zákazník spokojený

„V hale máme 1500 kusů krůt a krocanů. Prodej je až do Vánoc. Další mojí far−
mářskou aktivitou je chov skotu,“ říká majitel rodinné farmy Budětice u Sušice
David Bílý.
ho zařízení pořádně umýt, vyčistit, vy−
desinfikovat. Poté se nastele slámou,
kterou si sami lisujeme. Na přelomu
března a dubna nám přivezou jedno−
denní krůťata.
A pak už jenom krmíte?
Tak jednoduché to zase není. Prvních
20 dnů trávíme u zvířat 24 hodin denně.
Upravujeme teplotu, musíme respekto−
vat jejich biorytmus, dodržujeme svě−
telný režim jako v přírodě. I když se jed−
ná o halový chov, zvířata zde mají nad−
standardní podmínky. Jsou jako v po−
kojíčku. Běhají, mají dostatek prostoru.
Kdy prodáváte krůťata pro domácí
výkrm?
Po šesti týdnech. Preferujeme prodej
přímo z farmy a to z důvodu, aby se
zvířata co nejméně stresovala. Zájemci
6
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a aby my jsme měli dobrý pocit, že
prodáváme kvalitně odchované a vykr−
mené zvíře.
Děláte ještě kromě krůt nějakou čin−
nost?
Ano, před třemi lety jsme na naší farmu
dovezli čtyři jalovičky mastného pleme−
ne. Letos se nám od nich narodili první
telátka. I u skotu se snažíme, aby měl
to nejlepší krmení. Jsme v ekologickém
zemědělství. O louky, které jsou vizitkou
každého hospodáře, náležitě pečujeme.
Bohužel se setkáváme s lidskou ne−
úctou k majetku jiných. Pravidelně nám
na loukách bezohlední lidé auty ničí po−
rost, vyšlapávají cesty a vyváží odpad.
Tento nešvar ale není jen problém
u nás, ale i ostatních zemědělců. Zastá−
ní člověk nemá nikde.
(re)
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Velké tajemství Tábora
Tábor je dnes jedno z nejkrásněj−
ších měst jižních Čech. Nádherně
opravené domy, romantické uličky,
kavárny, obchůdky a nadšení turis−
té. Nebylo tomu tak ale vždycky.
Zvláště pak ne v 80. letech minulé−
ho století, kdy si ale právě toto
město chtěla pro svůj režijní de−
but, film o židovské dívce Yentl
vybrat hollydoodská star Barbra
Streisand.

asistent režije nosil a ona z nich líza−
la krém kdesi v průjezdu starého
vybydleného domu tak, aby ji její
asistentka Marina neviděla, protože
hlídala to, aby herečka nepřibrala na
váze ani kilo.
Film se na jihu Čech částečně na−
táčel ještě v Českém Krumlově, a to
úvodní scény, kdy sama Yentl v pře−
vleku za chlapce přijíždí s Avigdorem
do města Bechev, který představoval

Kdo z Čechů, Jihočechů a Tábo−
ráků by vůbec tehdy tušil, že právě
taková hvězda by tam chtěla točit.
Přitom právě tehdy ještě slečna
Streisand spolu se začínajícím reži−
sérem, tehdy pomocným Zdeňkem

právě Krumlov, a kde se pokusí zís−
kat místo studenta v ješivě.
Sama Barbra Streisand kdysi při
otázce na film Yentl zmínila, že jí
v Česku zaujala tři města… kromě
Prahy, pochopitelně. „Byl to Český
Krumlov, kde jsme na−
táčeli, a pak ten Tábor,
kde se nakonec neto−
čilo nic a Žatec. Tam to
skoro všechno vzniklo…
Praha je nádherná, ale
ty malé uličky měla ta−
to dvě města,” řikala
Streissand, která se teh−
dy zajímala o naši hvěz−

Troškou procházeli oprýs−
kanými, špinavými ulička−
mi historického města
a hledali vhodné lokace.
Streisand se líbila právě
ona atmosféra zanedba−
ných ulic a uliček, kudy
procházela historie.
„Tehdy si pamatuji, že
jsme procházeli těmi ulič−
kami a Barbra byla nadše−
ná, stejně jako její tým. Nakonec si
ale, nevím ani proč, vybrali Žatec,
který byl podobný právě těmi ulička−
mi. Tábor, jaký je dnes, je nádherný.
Tehdy byl oprýskaný, špinavý, za−
nedbaný, ale to kouzlo právě pro ta−
kový film, měl” poznamenal Zdeněk
Troška. Ten také často vzpomíná,
jak si Streisand oblíbila české větr−
níky, on jí je na natáčení tajně jako
Rozhled – Jižní Čechy 11/2018

du Laďku Kozderkovou. A právě její
Dolly Leviovou v Karlínském divadle
ocenila Streisand, filmová předsta−
vitelka Dolly. Když se totiž dozvědě−
la, že se v Praze hraje Hello, Dolly!,
nemohla si představení nechat ujít.
A byla nadšená. Laďce Kozderkové
tehdy dokonce vysekla poklonu
a prohlásila o ní, že má talent
od Boha!
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Ve Skiareálu zrenovují lanovku

Psychiatrie
bude dražší!
Výstavba budovy psychiatrie
v areálu táborské nemocnice bu−
de v porovnání s plánovanou ce−
nou přibližně o 66 milionů korun
dražší. Projekt schválený v roce
2015 zdražil prý růst cen ve
stavebnictví. Rozdíl tak uhradí
Jihočeský kraj.
„Současné náklady projektu
činí 166 milionů korun. Stavba
budovy psychiatrie začíná nyní
a skončit má v dubnu 2020.
Těch 66 milionů korun od kraje
je pro nás významná pomoc. My
bychom to realizovali i sami po−
mocí úvěrů. Ale byla by to pro

Ve Skiareálu Lipno pokračuje nej−
větší oprava lanovky za posledních
pět let. Pracovníci skiareálu spolu
s odbornou firmou vymění některé
klíčové komponenty.
„Lanovka prochází pravidelnou
údržbou, která se řeší každý rok.
Mimoto provádíme výměnu důleži−
tých komponentů, která se dělá vždy
po několika letech provozu. Jedná se
například o kladkové baterie, frek−
venční měniče nebo pojízdný kobe−
rec na nástupu lanovky. Čekají nás
také běžné práce a zátěžové zkouš−
ky,“ uvedl Petr Dušek ze skiarelálu.
Odstávka lanové dráhy začíná
dnes a rozjede se začátkem zimní
sezóny. Přesný termín bude známý
podle vývoje počasí a teplot pod nu−
lou. „Podle mnoha meteorologic−
kých ukazatelů i celé řady lidových
pranostik a pověr očekáváme letos
brzký příchod zimy, tak uvidíme, zda

se to vyplní,” dodal Dušek. Skiareál
Lipno letos investuje do oprav la−
novky i dalšího vybavení souvisejí−
cího s přepravou lyžařů více než tři
miliony korun.
Odstávka lanovky nijak neomezí
provoz lipenských atraktivit. Na
Stezku korunami stromů i do

Klíšťat je zase víc!
nás výrazná zátěž a trvalo by vše
delší dobu,“ uvedl ředitel tábor−
ské nemocnice Ivo Houška.
Třípodlažní budova nové psy−
chiatrie nabídne 40 lůžek pro
akutní i dlouhodobější případy.
Její součástí bude i denní te−
rapeutický stacionář a krizové
centrum.
„Je to důležitý projekt, který
souvisí s reformou psychiatrické
péče. Spadl ze mě balvan, že
jsme tento bod schválili,” podo−
tkla hejtmanka Ivana Stráská.
Jediným akcionářem táborské
nemocnice je kraj. Projekt získal
evropskou dotaci z integrova−
ného regionálního operačního
programu ve výši 75 milionů
korun. Pokud by psychiatrie ne−
byla postaven a do roku 2021,
musel by žadatel grant vrátit.
Podle ředitele táborské nemocni−
ce Houšky zahájení stavby zdr−
želo výběrové řízení a další admi−
nistrativa. Dodal, že nemocnice
už začíná shánět do nového ob−
jektu zdravotní sestry i lékaře.
„Kvalitativně bude budova pro
psychiatrickou léčbu ohromný
skok,“ dodal.
(pru)
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Výskyt klíšťových onemocnění
v Jihočeském kraji je letos zase
větší. Hygienici evidují 92 případů
encefalitidy, což je o devět více
než loni ve stejnou dobu. V případě
lymeské boreliózy jde ještě o vý−
raznější nárůst.
„Letos bylo v regionu 377 případů
a loni přesně o 100 méně,” uvedla
Jitka Luňáčková z českobudějovické

krajské hygienické sta−
nice s tím, že aktivita
klíšťat ještě nekončí.
Kraj letos zatím zaznamenal nejvíce
klíšťových onemocnění ze všech re−
gionů v republice. Hygienici vzhle−
dem k počasí očekávali, že letošní
rok bude spíše podprůměrný.
„Podmínky nebyly ideální. Klíšťata
potřebují teplo a zároveň vlhko. A le−
tos jsme evidovali spoustu horkých
dnů a sucho,“ uvedla Luňáčková.
Podle hygieniků se však v extrémních

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Království lesa se hosté dostanou
pravidelným Stezkabusem, nebo
pěší trasou.
Některé skiareály, včetně těch šu−
mavských oznámily, že letos zdraží
skypasy. Někde o 10, jinde o 30 ko−
run. Důvodem jsou právě investice
do technologií.
(pru)

teplotách klíšťata ukryla například do
lesní hrabanky a při mírném ochlaze−
ní a zvýšení vlhkosti opět začala být
aktivní. Z hlediska počtu onemocnění
byly nejexponovanější měsíce čer−
ven a září. Právě v tomto období se
nejvíce kombinuje dostačující teplo
a vlhkost. První případ klíšťového
onemocnění hygienici letos zazna−
menali v dubnu. Luňáčková uvedla,
že aktivita klíšťat může pokračovat
i v listopadu. Hlavním faktorem, který
ji ovlivňuje, je počasí.
(pru)

Rozhled – Jižní Čechy 11/2018

Ingolstadt ve vánočním hávu učaruje
svojí atmosférou každému
Pozvání do bavorského velkoměsta Ingolstadt
Německé velkoměsto Ingolstadt je
po Regensburgu druhým největším
městem ležícím na Dunaji ve
Svobodném státě Bavorsko.

Dominanty města
Velkolepá katedrála Nejsvětější Panny
Marie je největším pozdně gotickým
kostelem svého druhu v Bavorsku.
Jen pár metrů od katedrály stojí
středověká Křížová brána – známý
symbol Ingolstadtu. Právě zde se mů−
žete vydat po stopách Frankensteina.
Autorku známého románu Mary
Shelley toto prostředí natolik okouzli−
lo, že děj své knihy zasadila právě
sem. Mladý Viktor Frankenstein zde
studoval přírodní vědy, když mu hla−
vou prolétla myšlenka uměle vytvořit
život, a tak začal se svými pokusy.
Tento příběh je pro návštěvniky vel−
kým lákadlem.
V gotické budově Nového zámku na
nábřeží Dunaje je Bavorské vojenské
muzeum. Další turistickou atrakcí je
sbírka lékařských nástrojů a přístrojů
v Německém muzeu historie medicí−
ny. Dokumentuje vývoj lékařství od
dob antiky až po současnost. Nachází
se v překrásné barokní budově staré

fakulty anatomie, která tehdy byla
první univerzitou v Bavorsku.
Ingolstadt je živé město s obrovským
množstvím muzeí a památek, které
musíte vidět. Průvodci městem vám
rádi ukáží pamětihodnosti a budou vy−
právět zajímavé
příběhy, které se
během historie
odehrávaly za
hradbami města.

Hrdost na pivo
Staré štítové domy v centru dávají
městu jedinečnou atmosféru. V řadě
z nich najdete typicky bavorské po−
hostinství. Ve většině z nich se dříve

Svět aut
V průmyslové
zóně na sever od
centra sídlí auto−
mobilka Audi.
Rozloha areálu
odpovídá ploše,
kterou by pokry−
lo 300 fotbalo−
vých hřišť. Je to
doslova město ve městě. Zcela ojedi−
nělým zážitkem pro turisty je Audi
Forum Ingolstadt a muzeum Audi mo−
bile, ve kterém se dozvíte více o histo−
rii podniku. Uvidíte, jak se postupně
vyvíjel vzhled a technologie výroby
aut, kol a motorek a návštěvu zakon−
číte prohlídkou automobilky Audi.

vařilo pivo. Rozhodně se zastavte na
pivo a typickou bavorskou klobásu
nebo preclík.
Na pivo jsou tady hrdí. Ve městě byl
v roce 1516 vyhlášen zákon o ryzosti
piva. Možná se to nebude Plzeňanům
úplně zdát, ale pivo je tady propa−
gováno jako to nejlepší na světě.

V Ingolstadtu platí nejstarší potravinový
zákon na světě, zákon o ryzosti piva.
Do začátku 16. století nebylo město ty−
pické pivní, ale vinné. Důsledkem kli−
matických změn ale víno přestalo růst
a v Ingolstadtu se soustředili na pivo.

Outletové městečko
Ingolstadt Village
Toužíte si před Vánoci trochu oddych−
nout, užít si romantiku a nakoupit dárky
pro své blízké? Výletem do Ingolstadtu
tohle všechno spojíte dohromady.
Kromě procházky me−
zi stánky na báječných
adventních trzích vás
čeká i návštěva idylic−
ké outletové nákupní
vesničky Ingolstadt
Village s více než 220
outletovými
butiky
předních značek, které
nabízejí až 60% slevy.
Namátkou uveďme
Armani, Calvin Klein,
Columbia, Hugo Boss,
Lacoste, Lambert,
Pandora, Pepe Jeans,
Tommy Hilfiger a de−
sítky a desítky dalších
známých značek.
V nákupní vesničce najdete také
spoustu restaurací a občerstvení. Dát
si můžete svařené víno či nějakou
specialitu. Čeká na vás příjemná
atmosféra trhů a nákupy s velkou až
60 % slevou.
(re)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Muzeum Audi mobile

Více informací najdete na: www.ingolstadt−tourismus.de
Podrobné informace o organizovaných zájezdech z Čech se dozvíte
v Regionálním centru Plzeňský kraj – Bavorsko v Plzni na náměstí
Republiky nebo na tel čísle: +420 724 888 069
Rozhled – Jižní Čechy 11/2018
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Myslete pozitivně, buďte v pohodě
a rozdávejte radost
Moje doporučení říkám s vážnou tvá−
ří. Vede mě k tomu informace, kterou
jsem zaslechl v médiích. Počet sebe−
vražd rok od roku roste v průměru
o 200 lidí. Zatímco v roce 2005
jich bylo kolem 1 300,
o sedm let později už té−
měř 1 650. Nejvíce
2 600 jich bylo v le−
tech 1970 až 1974.
Na světě se pro
sebevraždu roz−
hodne každý rok
přes 800 tisíc lidí.
Na každou dokona−
nou sebevraždu při−
padá podle odhadů
Světové zdravotnické orga−
nizace (WHO) 20 pokusů.
Nejvíce se podivuji tomu, co navrhují
odborníci, jak situaci zlepšit. Důraz kla−
dou na prevenci sebevražd prostřed−
nictvím omezování přístupu k pro−
středkům k vykonání sebevraždy, léč−
bu deprese farmakoterapií a psychote−
rapií, zajištění návazné péče a dalších
preventivních programů. Odborníci
podnikají řadu aktivit pro zlepšení situ−
ace. V rámci jednoho z projektů plánují
příručku pro novináře. Ta by měla po−
skytnout informace o tom, jak správně
komunikovat v médiích zprávy o sebe−
vraždách. Je totiž prokázáno, že necit−
livá mediální praxe může vést k vlně

sebevražd, a to zvláště v případech,
kdy sebevraždu spáchala mediálně
atraktivní osobnost, jako například
úspěšný fotbalista nebo zpěvačka.
Z mého pohledu a z mých věštec−
kých a vizionářských zkuše−
ností je to opravdu směš−
né. Nechci tímto kriti−
zovat odborníky, ale
snad každý ví, že
vše začíná v dět−
ství. Musím připo−
menout, že dítě by
mělo být vedlejším
produktem kvalitního
vztahu z lásky. Podle
mé zkušenosti má 80 %
lidí dítě pro uspokojení pu−
dů a mnohé ženy jako smysl
života. Obojí je špatně.
Ve své poslední knize S kým a kde žít
jsem popsal svoji vizi. Učitelé ve ško−
lách by měli dávat dětem testy vypra−
cované renomovanými psychology
a odhalovat tak týrání dětí, neschop−
nost se radovat ze života, atd. Měl by
být ve škole předmět, ve kterém by se
vyučovalo jak žít, jak vychovávat, co
je smyslem života, jak si vážit sebe
i druhých, dělat testy pro děti, čím by
měly být, aby jejich pozdější práce by−
la jejich dobrou seberealizací. A to vše
za rodiče, které na tyto „předměty“
nemají talent.

U dětí začíná naše budoucnost. Potom
nebude přibývat nemocných jak dušev−
ně, tak psychicky. Tím, že si nevážíme
sami sebe, porušujeme pud sebezá−
chovy. S tím souvisí mnoho nenápad−
ných aspektů, jako jsou například adre−
nalinové sporty, riskování za volantem,
ale i nenápadná nevěra. Mám asi 1000
klientů ročně a minimálně u třetiny
z nich odhaluji nevěru. Popíši stručně,
aby bylo jasné, jak to funguje.
Nevěrná vdaná žena má milence. Ten
má nejenom jí, ale další dvě až tři mi−
lenky, kdyby zrovna nějaká nemohla,
tak aby náhrada byla po ruce. Ty mi−
lenky mají každá svého jednoho nebo
i více milenců ze stejného důvodu.
Když jsem to sečetl, tak mi vizí vyšlo,
že spolu má sex cca 35 lidí.
O čem to vypovídá? Nefunguje tradiční
systém důležitosti rodinného systému.
Jak se stále častěji u svých klientů pře−
svědčuji, pokud nemají uzavřený ro−
dinný kruh, může do něho kdokoliv
vstoupit, narušit jej
a rozbít. Uzavřený
rodinný kruh je
pevný vztah, kdy
jsme si jisti svým
partnerem, dáváme
mu oporu a také ji od něho dostáváme.
Nikoho mezi nás nepustíme. Pak nás
nikdo nemůže rozdělit. O to jsme dvoj−
násobně silnější a pevnější, než kdyby−
chom byli sami a hráli si na svém pí−
sečku. Už tato samota jednotlivce začí−
ná například tím, že každý z nás si drží

Vánoční kapr bude dražší
Podzimní výlovy na jihoče−
ských rybnících jsou v plném
proudu. Už nyní je jasné, že
letošní extrémní sucho v létě
bude mít za následek nižší
produkci ryb a vánoční kapr
tak o něco zdraží.
Rybářství Třeboň už před
časem navrhlo velkoobchod−
ním odběratelům koncovou
cenu při vánočním prodeji
u stánků kolem 100 korun za
kilogram kapra a 110 korun za
výběrového.
„Meziroční nárůst je sedm
až deset procent, kvůli vyšším
výrobním nákladům,” uvedl
předseda představenstva spo−
lečnosti Fish Market Rudolf
Provázek.
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Hlavní příčinou vyšších
nákladů je podle Provázka
sucho.
„Začalo v loňském roce
a letos kulminuje. Jsou re−
giony, jako západočeský,
východočeský, Jihomorav−
ský kraj, kde jsou problémy
ještě daleko větší než v jiho−
českém regionu. To se pro−
jeví na ceně. Na základě to−
ho, co se odehrálo letos –
sucho, vyšší cena obilí, pro−
blémy s kyslíkem, rybáři ne−
mohli krmit – doporučujeme
koncovou cenu našim velko−
obchodním odběratelům na
stánku na vánoční prodej
okolo 110 korun výběr
a okolo 100 korun za nevý−
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STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
svoje peníze, má svůj vlastní účet.
Takto přece rodina nefunguje.
Od klienta jsem dostal otázku, kdo by
měl být v rodině na prvním, druhém
třetím a tak dále místě. Odpověděl
jsem mu, že na prvním místě je on, na
druhém partnerka, na třetím dítě, které
by mělo být vedlejším produktem kva−
litního vztahu z lásky a kořením vzta−
hu. Na čtvrtém místě je seberealizace
a práce. Až na pátém místě jsou další
členové rodinného systému, jako rodi−
če, sourozenci a podobně. Kdo tuto
posloupnost rodinného systému poru−
ší, tak se mu rodinný vztah rozpadne
a rodina nevydrží.
Jak začneme vztah penězi, tak penězi
také skončí. Když začneme sexem, tak
sexem rovněž skončí. Nastal čas si
uvědomit, co vlastně
chceme. Jinak to ni−
kdy nemůžeme mít,
protože nevíme, po čem
toužíme. Nejsme schopni
své myšlenky zhmotnit
a myslet pozitivně. Jestli−
že budeme mít o sobě pochybnosti
a myslet negativně, můžeme skončit
i u té sebevraždy.
Proto všem doporučuji: myslete pozi−
tivně, buďte v pohodě, pak vám bude
výborně fungovat intuice a budete dě−
lat jen samé správné životní kroky.
Rozdávejte kolem sebe radost. To přeji
od srdce všem.
Stanislav Brázda

běrového kapra. Je tam meziroční
nárůst zhruba o sedm až deset pro−
cent a to odpovídá situaci, jaká je,"
řekl Provázek.
Ceny se budou lišit podle regionu.
Nejnižší budou v jižních Čechách,
kde se ryba vyrábí, v dalších krajích
poroste cena kvůli dopravě. Dražší
budou i ryby na export. Sucho trápí
podle Provázka i Polsko, Maďarsko
či Německo.
Cena se zvýší jak pro export, tak
pro domácí trh. „Polsko je jeden
z nejvýznamnějších odběratelů
České republiky a jsou na téměř
polovičním výlovu oproti situaci
před 15 lety, a to doplňují dovo−
zem hlavně z České republiky
a Maďarska,“ řekl Provázek.
Cenu zvýší nejspíš i Hlubocké ry−
bářství a další producenti sladko−
vodních ryb. Nepůjde ale o drama−
tické zdražení.
(pru)
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Žáci oboru Sociální činnost se učí
pomáhat a poznávat pocity stáří
Od září 2018 byl opět v SOŠ a SOU
Sušice otevřen obor Sociální činnost,
ve kterém se my, žáci 1. ročníku, při−
pravujeme na pracovní pozice v so−
ciálních službách.
Díky pozvání paní ředitelky Oblastní
Charity v Sušice, Bc. Marie Hrečínové
Prodanové, nám bylo umožněno zú−
častnit se jedinečného semináře, zá−
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žitkového workshopu Gerontooblek
s Mgr. Andreou Tajanovskou. V průbě−
hu workshopu jsme na základě vlast−
ních prožitků poznali mnoho pod−
statných momentů v životě seniora.
Pomocí Gerontoobleku, který simuluje
možnosti pohybu a smyslového vní−
mání u seniora či člověka se zdravot−
ním postižením, jsme si vyzkoušeli, jak

se cítí senior či člověk se zdravot−
ním postižením se všemi možnými
nemocemi a fyzickými omezeními,
které toto životní období přináší.
V příjemném prostředí Prostoru
jsme díky empatickému přístupu
pracovníků Oblastní Charity Sušice
strávili nezapomenutelný den.
Dalším dnem spolupráce se sociál−
ními partnery, kdy aplikujeme teo−
retické poznatky v praxi, byl Den se−
niorů v Sušici. Letos jsme byli po−
zváni ředitelkou Sociálních služeb
města Sušice PhDr. Renatou Váco−
vou. Milé přijetí na pracovištích su−
šických sociálních služeb bylo pro
nás vzorem profesionální, laskavé
a empatické péče o všechny klienty
a představuje pro nás nenahraditel−
nou zkušenost. Na jeden den jsme
se stali součástí vynikajícího týmu,
který umí, chce a se srdcem na dla−
ni dokáže pomáhat řadě klientů.
Děkujeme.
Žáci oboru Sociální činnost
na SOŠ a SOU Sušice
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POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či urče−
né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
80192
KOUPÍM STARÉ PIVNÍ
LAHVE A SKLENICE
S NÁPISY PIVOVARŮ.
TEL. 732170454, SBĚ−
RATEL. RR 80572
KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství,
případně panelové si−
lážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113
PM 180032
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KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. znám−
ky, vyznamenání, od−
znaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM 180005
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KOUPÍM mobilní buň−
ku nebo maringotku,
i v horším stavu. Mož−
no i více kusů. Nabíd−
něte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211.
PM 180031

KOUPÍM STARÉ peřiny STARÉ fotoaparáty (Fle−
a nedrané peří tel. 720 xaret, Mikroma, Ste−
reomikroma, Leica,
543 953. PM 180172
měchové aj.) , náram−
KOUPÍM elektrické a me− kové a kapesní hodin−
chanické vláčky všeho ky, barometr, theodolit,
druhu jako Piko, Merkur, vánoční ozdoby, loutky,
Husch, Igra a jiné, i ve panenky a dětské po−
špatném stavu. Nebo jen kojíčky, vláčky, plecho−
příslušenství. Dále kou− vá a bakelitová autíčka,
pím trafa, domečky a vše litinové formy na bá−
co souvisí se železnicí. bovku, lívanečník apod.
Tel.: 731064361. PM Tel.: 603872698. PM
180075
180022

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do
pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena do−
hodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra−
KOUPÍM šavli, bajonet, pákem, bez pístnic. Tel.:
letecký kordík, lovecký 604867469 PM 180026
tesák, lesní roh, hou−
sle, vzduchovku, po− PRODÁM ocelovou nádrž
plašňák, celtu, odzna− z vagonu 20 m3, vhodná
ky, medaile, vyzname− na jímku nebo na vodu.
nání (vzorný voják, za telefon: 604867469. PM
obranu vlasti, vojenské 180205
učiliště, za budování
vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model
děla, tanku, automobi−
ZEDNICKÁ PARTA
lu, parní stroj apod.
provádí rekonstrukce,
Tel.: 603872698. PM
strojní omítání,
180021
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, sta−
ré housle, violu, vše
skautské a junácké,
pohlednice, odznaky
a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023

PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem.
Rozměr 880 mm šířka
x 1115 mm výška. Tel.:
604237566.
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
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buň−
ky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringot−
ku, obloženou palubka−
mi, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
180024
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obklady, dlažby, jádra
a veškeré zednické
práce,
tel.: 723136228.
RR 80052

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková,
tel.:
608117789. RR 80050

HLEDÁTE−LI
odpověď na otázku:
„Odkud přicházím, proč
jsem tu a kam jdu?“
Cítíte, že i u Vás zapo−
čal syndrom vyhoření!
Pomůžeme Vám najít
odpovědi a znovu
začít žít naplno.
www.vecnesveto.cz
RR 70880

CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme
práci ve stabilní a stále
rozvíjející se společ−
nosti s dlouholetou tra−
dicí, motivující mzdové
ohodnocení, dlouhodo−
bou pracovní jistotu
a práci na kvalitních
produktech. Požadu−
jeme ideálně praxi
v cukrářské, eventuál−
ně potravinářské výro−
bě, spolehlivost a zá−
jem o tento obor. Vy−
učení v oboru cukrář
výhodou, ale není pod−
mínkou – vše, co potře−
bujete, vás naučíme.
Ubytování poskytneme
zdarma. Více info na
tel.: 725835555. Těší−
me se na Vás! RR
80704
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DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme paní na
mytí nádobí a úklid
společných prostor,
vhodné i pro aktivní dů−
chodkyně. Dále přijme−
me baristky na HPP
a studentky na víken−
dové brigády – přípra−
va kávy a pohárů. Na−
bízíme velmi slušné
platové ohodnocení
a ubytování zdarma.
Více informací na tel.:
725835555. RR 80703

PRODÁM Škoda Fabia
1.2 HTP (47 kW) ele−
gance, 2. majitel, rok
výroby 11/2005. STK
11/2019, klimatizace,
tažné zařízení, udělaná
hlava – ventily, roz−
vody. KT. Cena 48.000
Kč. Tel.: 606740175.
RR 80756
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TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz,
tel.: KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na otázky a ma−
775104121. RR 80051
gie pomůže při řešení
PRODÁM náhradní díly potíží. Výklad karet, roč−
na AUDI A6, stříbrná ní předpovědi, pomoc
metalíza, 2,4 benzín, v mezilidských a milost−
manuální převodovka. ných vztazích, při finan−
Tel.: 736139113 PM čních a zdravotních pro−
180027
blémech. Věštba podle
PRODÁM pneu, alu Knihy proměn, zrušení
negací kletby. Osobně
kola, plech. disky,
nebo písemně – volejte,
nové i použité,
pište na tel. 775901978
např. Škoda, VW, Audi,
PM 180038
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, Fiat, Honda,
Nissan, Toyota atd.
Tel.: 602834411.
RR 80697

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vy−
těžený i po kalamitě. Se−
riózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795
RR 80088
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SEZNÁMÍME Vás s mu−
žem
z
Bavorska.
www.vdejsedobavor−
ska.cz 720409101.
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, dis−
krétnost. Plzeň. Volat
7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM
EKOLOGICKÁ likvidace 180076
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.)
vyjde
a výkup železného šro−
tu. Tel.: 604867469. PM
3. 12. 2018
180030

Další číslo
Jihočeského
rozhledu
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www.plzenskyrozhled.cz
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Uzávěrka řádkové inzerce je 22. listopadu 2018
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