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Zlato stále atakuje vrchol
Prodej drahých kovů
se ve Zlaté Bance vyplatí.

Potřebujeme Evropu, která nebude
„otravovat“ občany ani živnostníky,

Celosvětový trh se zlatem a stříb−
rem zaznamenává stále vyšší ceny
těchto drahých kovů. Mnoho z nás
většinou ani netuší, jaké poklady
máme doma. Ať už se jedná o sta−
ré, poškozené či polámané šperky,
staré mince, zlaté zubní korunky,
stříbrné příbory či z módy vyšlé
šperky. Podle světových komo−
ditních zpráv tlačí cenu vzhůru
jednak obavy ohledně vývoje svě−
tové ekonomiky, a v neposlední
řadě i případné dopady z tzv. Bre−
xitu. Výkup drahých kovů je v sou−
časné době nejrychlejší a nejjed−

nodušší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální cena na
Londýnské burze se pohybuje okolo
31 000,− Kč za unci. V souladu s vý−
vojem české koruny cena zlata
od začátku roku 2019 opět mírně
stoupla. „Své zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit na velmi za−
jímavé finanční částky,“ konstatuje
manager Zlaté Banky, který podle
svých slov stále registruje vysoký
počet zákazníků.
Paní Novotná se rozhodla navštívit
Zlatou Banku v Plzni a informovat se
o výkupních cenách. „Měla jsem ně−
kolik starých prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla prodat

říká ředitelka krajské hospodářské komory Mgr. Radka Trylčová,
která ví, jak podporovat venkov a malé firmy.

pod cenou. Zaujala mě prá−
vě Zlatá Banka, která na−
bízí vysoké ceny za výkup.
A byla jsem skutečně mile
překvapena, dostala jsem
přes 12 tisíc korun, za které
si něco hezkého koupím“,
pochvaluje si.
O skvělých výkupních
cenách je možné se přijít
nezávazně přesvědčit. Obslouží Vás
příjemný personál, diskrétní prostředí
při výkupu drahých kovů je samo−
zřejmostí.

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Krajskou hospodářskou komoru už
několik let z pozice ředitelky řídí
Radka Trylčová. Tuto rodačku z Ma−
nětína však znají nejenom podni−
katelé a živnostníci, ale také řada
občanů v obcích a městech, proto−
že již déle než dva roky působí také
v roli radní Plzeňského kraje pro
oblasti životního prostředí a země−
dělství. Mohlo by se zdát, že obě ro−
le v sobě mají určitou protichůd−
nost, protože si mnozí myslí, že
životní prostředí a podnikání mohou
jít občas proti sobě.
w Daří se vám skloubit obojí
dohromady?
Vyznávám rozumná a praktická
řešení. Uměním je najít průnik i ve
zdánlivě odlišných věcech. V sou−
časné době konjunktury řada firem
přistupuje s respektem k životnímu
prostředí kolem nás. Manažeři si
začínají uvědomovat, že ohleduplný
přístup začíná být nutností a navíc
může pozvednout firmu i v rámci tzv.
společensky odpovědného rámce.
Zákazníci si čím dál více všímají,
zda−li a jak firma třídí odpad, jak se
podílí na tzv. konceptu být eko. Také
si žádají ekovýrobky nebo produkty,
na jejichž výrobu bylo použito méně
elektrické energie nebo si vyžá−
daly menší energetickou náročnost.
A skutečně také existuje rozumná
politika životního prostředí, která
v sobě neobsahuje ani ideologické
extrémy, ani zavírání očí před nut−
ností zachovat přírodu kolem nás
v dobrém stavu, aby se nám dobře

žilo a kvalitní příroda zůstala i po ge−
nerace našich potomků.
w Jak je to s podporou podnikání?
Stát nesmí vymýšlet stále nové
a nové předpisy a zákony, které pod−
nikatelům a živnostníkům kompli −
kují život. Nárůst byrokracie ze

Mgr. Radka Trylčová

strany státu je pro ně doslova a do
písmene smrtící. Jejich podpora je
důležitá. Nehoruji za obrovské do−
tace, ale určitý způsob podpory
a ocenění si malé a střední, a ze−
jmé na české firmy rozhodně za−
slouží. Pozornost musí být upřena
nejen na živnostníky a podnikatele,
ale na všechny aktivní lidi, protože
klíčem k rozvoji podnikání je hlavně
to, aby stát aktivním lidem „nepře−
kážel.“ Právě v době mého učinko−
vání v krajském vedení se takovéto
kroky podařilo uvést do praxe.
Zaváděn je například systém pod−
pory menších zemědělců, protože
ti jsou k životnímu prostředí šetr−
nější, a navíc jejich farmy jsou sta−
bilnější v době, kdy přijdou určité
hospodářské problémy.

Stíhají bijce
z diskotéky

první československý kytarový profesor

Po čtyřech měsících začala vo−
jenská policie stíhat tři přísluš−
níky Armády ČR. Ti se loni v říj−
nu v discoklubu v Sezimově
Ústí u Tábora porvali s jedním
z hostů, který se do nich navá−
žel kvůli obětem teroristického
útoku na vojáky v Afgánistánu.
Incident vyvolala hádka s jed−
ním z hostů diskoklubu. Pokud
půjdou před vojenský soud,
hrozí pachatelům potyčky až
několikaletý pobyt ve vězení
a vyloučení z řad armády.

O rok později byl jako první ky−
tarista na světě pozván k sólové−
mu vystoupení na slavné moskev−
ské konzervatoři P. I. Čajkovského.
Ohlas koncertu, kterého se zúčast−
nily špičky ruského hudebního
života, byl zcela mimořádný a vy−
ústil v další pozvání. V témže roce
vystoupil společně s Alfredem
Strejčkem v Mexiku s koncertním
projektem k poctě J.A. Komen−
ského VIVAT COMENIUS. Bylo to
již čtvrté společné turné těchto
umělců po americkém kontinentu.

Porušili předpisy
Téměř polovina restaurací a pen−
zionů na Šumavě porušila zá−
kon. Takový je závěr kontrol
České inspekce životního pro−
středí z loňského roku, který
nyní zveřejnila. Nejčastější chy−
bou bylo nakládání s odpadními
vodami. Inspekce loni provedla
65 kontrol restaurací a penzio−
nů, 45 procent kontrolovaných
porušilo zákon. Inspektoři uloži−
li celkem 29 pokut za téměř
270 tisíc korun. Inspekce chce
v těchto kontrolách pokračovat.

Dopravní omezení
Obyvatele i návštěvníky Čes−
kých Budějovic čeká letos do−
pravně krušné období. Chystá
se rekonstrukce hned několika
stěžejních ulic, které už tak slo−
žité situaci ještě více přitíží.
S opravami se počítá na ulicích
Rudolfovská, Mánesova, Do−
brovodská či Lidická třída, tedy
na těch nejfrekventovanějším
komunikacích ve městě. Někde
nastanou částečné, jinde úplné
uzavírky, byť jen na pár dní.
Řidičům však už od března ne−
zbude nic jiného než se obrnět
trpělivostí.
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Štěpán Rak,

Štěpán Rak je nepřehlédnutelnou
osobností české i slovenské hu−
dební scény.
Své posluchače si vždy podma−
ní intenzitou prožitku, interpretač−
ním mistrovstvím a absolutním
splynutím interpreta a skladatele
v jedné osobě, s duší hudby. A ta−
ké svou osobností a vzdělaností.
Právě tento muž má s jižními Če−
chami hodně společného.
Sice se Štépán Rak na jihu Čech
nenarodil, ale ke kraji má blízko.
Snad i proto, že zde dlouho půso−
bil na Pedagogické fakultě, že zde
prožil mnoho svých kytarových
vystoupení a že je mu zdejší kraji−
na blízká.
Zajímavým je pro Štěpána Raka
rok 2000. Tehdy byl jmenován his−
toricky prvním vysokoškolským
profesorem kytary České repub−
liky. Titul mu udělil prezident
Václav Havel.

Billboardy mizí pomalu
Likvidace billboardů u dálnic a sil−
nic 1. třídy, kterou nařídil stát,
jdou pomalu. Velké reklamní pou−
tače nemají být u dálnic blíže
než 250 metrů a 50 metrů od silnic
první třídy.
Krajský úřad Jihočeského kraje
odstranil loni asi 140 nepovolených
billboardů u silnic 1. třídy.
Vlastníkům poslal úřad 371 vý−
zev, jedna výzva je na jeden bill−
board. Letos od ledna poslal
úřad šest výzev. Největší pro−
blém je najít majitele reklamy.
Letos budou pro kraj billboardy
odstraňovat jihočeští silničáři.
Podle loňského vyjádření Ře−
ditelství silnic a dálnic bylo
u silnic první třídy v jižních
Čechách několik set nelegálních bill−
boardů. Náklady na odstranění nej−
běžnějšího billboardu nespojeného

se zemí, velkého do šesti metrů
čtverečních, jsou pro krajský úřad
asi 5200 korun.
„Výzvy, aby majitelé odstranili ne−
povolené poutače, vydáváme prů−
běžně. Téměř všichni vlastníci pak
billboard odstraní. Zároveň jako
krajský úřad necháváme poutače fy−

zicky odstraňovat, loni jsme jich
nechávali odstranit do dvaceti.
Budeme pokračovat i letos,“ řekl

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Za sebou má i řadu úspěchů,
ocenění a byl také pozván na kon−
certní vystoupení jako první čes−
ký kytarista do Číny. V divadle
v Pekingu oslnil svým koncertem
Chvála čaje. V březnu 2004 byl
hostem mezinárodního kytarového
festivalu Světoví mistři kytary, kte−
rý se konal v Kalifornii v USA, kde
se s velikým ohlasem setkala Ra−
kova celovečerní suita pro sólovou
kytaru Dvacet tisíc mil pod mo−
řem. Se svou kytarou navštívil řa−
du zemí i mnoho míst naší republi−
ky v rámci oslav svého jubilea.
V listopadu 2006 byl Štěpán
Rak obdarován světovým uniká−
tem z díla sochaře Jana Řeřichy,
kamennou kytarou, která má zcela
výjimečné rezonanční vlastnosti,
jež on využívá ve svém projektu
KYTAROTERAPIE.
Málokdo ale ví, že je tento vý−
znamný český hudebník také
zaníceným astrologem a nume−
rologem. Vše má podle něj svůj
smysl a řád. „Do jižních Čech se
rád vracím a pokud mi bude
dopřáno, pak ještě hodně dlouho
budu. Jsem ale rád všude, kde je
mi dobře a jsou milí lidé, nejenom
diváci mých koncertů,” říká
Štěpán Rak.
(pru)
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství kraje Jiří Klása.
Někteří majitelé reklam se snaží
proces zkomplikovat. „Majitelé argu−
mentují například tím, že jim patří pou−
ze plachta, nikoli konstrukce. Největší
problém je v tom, že jeden se odkazu−
je na druhého a správní orgán musí
dohledat vlastníka, aby mohl uplatňo−
vat náklady. Opakovaně se stává, že
jeden to přehazuje na druhého a my
musíme vlastníka ztotožnit, abychom
mohli uplatňovat náklady, které jsou
vynaloženy s likvidací. Pokud to je−
nom jde, zjistíme vlastníka, billboard
odstraníme, a potom případně pro−
střednictvím exekuce je možné z nich
ty peníze vytahat,“ dodal Klása.
Podle údajů ministerstva dopravy
z prosince 2018 bylo v ČR odstra−
něno 1712 nelegálních reklam, z to−
ho 912 u dálnic. Před začátkem
odstraňování nelegálních poutačů
napočítali silničáři kolem 3000 těch−
to zařízení.
(pru)
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Potřebujeme Evropu, která nebude
„otravovat“ občany ani živnostníky,
říká ředitelka krajské hospodářské komory Mgr. Radka Trylčová,
která ví, jak podporovat venkov a malé firmy.
Manažerka
se zkušenostmi
Radka Trylčová v sobě nezapře
manažerské schopnosti, protože
vedle náročné práce v čele hospo−
dářské komory má za sebou i zku−
šenost z vedení větší samostatné
instituce. Od roku 2006 totiž půso−
bila po určitou dobu jako ředitelka
Centra sociálních služeb Harmonie
v Mirošově. I na tomto místě za ní
zůstaly výborné konkrétní výsledky,
když například zde dokázala za−
ložit už tehdy kvalitní Alzheimer
centrum.
Z těchto svých předcházejících
působení Radka Trylčová ví, že
kontrétní řešení něco stojí,
a proto dokázala v čele
kraje prosadit navýšení
prostředků určených na
oblast životního prostředí.
Díky tomu má kraj dosta−
tek financí na řešení kon−
krétních problémů.

Radka Trylčová
vystudovala Pedagogickou fakultu, obor angličtina−historie. Krátce
také vyučovala na Masarykově gymnáziu v Plzni a jazykových
školách. Posléze přešla na krajský úřad, kde pracovala v oddělení
vnějších vztahů. Zde získala první zkušenosti s politickým děním.
Studovala a pracovala v zahraničí. Při vstupu České republiky
do Evroské unie pracovala v Bruselu a pomáhala tam založit
zastoupení Plzeňského kraje. Má šestadvacetiletého syna Jirku, který
studuje medicínu.

V Bruselu bych chtěla, pokud bu−
du zvolená, pokračovat ve způsobu
práce, na který jsem zvyklá z pozi−
ce komory i kraje.

Radka do Evropy
Radce Trylčové se nyní
dostalo zajímavého oceně−
ní, když byla vybrána jako
jedna z předních kandidá−
tek do Evropského parla−
mentu. Vzhledem k tomu,
že ji občanští demokraté
nominovali na páté místo
jejich celostátní kandidát−
ky, bude mít Pošumavský
region velkou šanci, že je−
ho zástupce zasedne v bru−
selském parlamentu.

Radka Trylčová s Václavem Liškou z odboru ŽP při likvidaci
jedné z největších skládek pneumatik v Plzeňském kraji

naše členství v EU,
ale zaměřme se
na konkrétí oblasti,
v nichž Unie občas
dělá chyby a přehání
svou snahu v tom,
co všechno musí re−
gulovat. Z působení
v komoře dobře
Jaké jsou vaše
znám, jak evropská
priority?
byrokrace občas umí
Zásadními jsou pro mne
komplikovat život zej−
Radka Trylčová s ředitelem Tyfloservisu PhDr. Josefem Cerhou
zdravé potraviny. Otázkou při slavnostním předání cvičné kuchyně pro slabozraké v Plzni ména drobným pod−
kvality potravin a produktů
nikatelům a živnostní−
se dlouhodobě zabývám nejen ja−
Naše členství v Unii nemá být kům. Mým ideálem proto zůstává
ko zákazník, ale i z pozice radní. otázkou emocí, ale rozumných ře− Unie, která nebude zbytečnými pře−
Podporuji soutěž Regionální potra− šení, která prospějí České republice šlapy „otravovat“ ani občany, ani
vina a místní výrobce a trhy.
a jejím občanům. Nezpochybňujme podnikatele, živnostníky a firmy.
Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V obraně proti podobným chybám
vidím hlavní roli našich zástupců
v Evropském parlamentu.
Takto popisuje svou představu
o fungování České republiky
v Evropské unii Radka Trylčová,
která už prokázaka svou kvalifikaci
nejenom v oblasti podpory podni−
kání, ale také v otázkách životního
prostředí a zemědělství. A právě
tyto oblasti dnes patří v rámci de−
baty o dalším vývoji Evropské unie
k těm nejdůležitějším. Stačí připo−
menout třeba otázku skleníkových
plynů nebo jaderné energie, aby
bylo jasné, že by nás právě na
tomto poli měli v Bruselu zastupo−
vat lidé s odbornou zkušeností.
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Budou mít nové dětské oddělení
Lépe zkoumají
klíšťata
Jako vůbec první v republice
mohou vědci v Českých Budě−
jovicích získat trojrozměrnou
podobu klíšťat. Umožňuje jim to
nejnovější, jedinečný přístroj,
který dokáže ve 3D rozměru
zobrazit i velké části organismů
nebo tkání. Speciální elektro−
nový mikroskop za více než
15 milionů korun tak umožnuje
vědcům třeba lepší výzkum pře−
nosu onemocnění způsobených
klíšťaty a dokáže parazita na−
zvětšovat dvacetkrát, ale třeba
i šest set tisíckrát.

Kraj čerpal dotace
za miliardy
Více než 20 miliard korun vy−
čerpal Jihočeský kraj v letech
2014 až 2018 z evropských
fondů. Patří tím mezi regiony
v republice k nejúspěšnějším
žadatelům.
Velká část těchto peněz
směřovala do výstavby že−
lezničního koridoru na trase
České Budějovice – Praha
v úseku mezi Sudoměřicemi
a Táborem a do dálnice D3
Tábor – Veselí nad Lužnicí.
„Jihočeský kraj skutečně
obsazuje zhruba druhou příčku
mezi žadateli. Ať už ve srovnání
s minulým nebo současným
programovacím obdobím. Těch
20 miliard jsou obrovská čísla
a jsem ráda, že se Jihočechům
daří čerpat,” řekla ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.
V přepočtu to znamená, že na
každého obyvatele v regionu
připadá více než 30 000 korun
z dotačních programů.
Ministryně uvedla, že zatím
nejsou jasná pravidla pro další
plánovací období od roku 2021.
Podle ní se dá ale očekávat,
že Česká republika vzhledem
k ekonomickému růstu získá
z dotací přibližně 500 miliard
korun, což by bylo asi o 20 pro−
cent méně než v současném
plánovacím období.
(pru)
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Táborská nemocnice a hlavně její
malí pacienti se dočkají nového
oddělení. Celkem 42 lůžek pro děti
včetně jejich případného doprovo−
du má nový pavilon. Jeho součástí
budou tři ambulance, kde zároveň
bude možné vyhledat i lékařskou
první pomoc. Provoz tu zahájí bě−
hem března.
„Stavba nového pavilonu trvala
devět měsíců a vyžádala si náklady
77 milionů korun. Jednadvacet mi−

lionů jsme uhradili ze svých zdrojů
a 56 miliony nám přispěl zakladatel
nemocnice – Jihočeský kraj,“ upře−
snil ředitel nemocnice Ivo Houška.

Hejtmanka Ivana Strás−
ká vidí jednu z hlavních
výhod nového oddělení
v tom, že se nachází
v blízkosti operačních sá−
lů a děti na ně už nebude
nutné vozit přes celý areál, jak tomu
bylo dosud. „Těší mě, že nemoc−
nice logicky přesouvá jednotlivá
oddělení a v uvolněných prostorách

zároveň vytváří volné místo, na−
příklad pro novou psychiatrii či plá−
nované změny týkající se léčebny
pro dlouhodobě nemocné,“ uvedla
první žena kraje.
Na dětském oddělení v táborské
nemocnici je ročně hospitalizováno
zhruba 4 200 pacientů a dalších
zhruba 9 400 jich tu ošetří ambu−
lantně.
(pru)

Na Komedy festu letos i Spejbl s Hurvínkem
Další, v pořadí už 6. ročník festivalu
humoru Komedy fest, jehož hlav−
ním maskotem je smějící se vel−
bloud, se v západočeské metropoli
uskuteční letos od 26. 5 do 1.6.
Zajímavostí bude i to, kdo odmode−
ruje zahajovací večer, kdo bude
oceněn, i která jména se na pře−
hlídce humorných představení ob−
jeví. Komedy fest je sice Plzeňská
záležitost, ale nikoli regionální.
„Zveme diváky, a taky k nám jezdí
diváci z celé republiky. My bychom
rádi povědomí o festi−
valu rozšířili do celé re−
publiky a těší nás, že se
nám to postupně daří,”
řekl producent festivalu
Jiří Turek.
Letošní zahájení,
které bude 26. 5.
v Měšťanské be−
sedě, odmoderují,
kromě již tradičního
moderátora a tváře
Lukáše Pavláska, také Spejbl
a Hurvínek. Jejich účast má i hlubší
smysl. „Právě tihle dva sympaťáci,
kteří těší malé i velké diváky desítky
let, budou spolumoderovat to za−
hájení s Lukášem. A k tomu budou
také oceněni “Cenou Komedy festu”

za celoživotní přínos
českému humoru.
Právě proto, že pan
Spejbl slaví příští rok
oficiálně sto let na
scéně a Hurvínek za
dalších pár let, chce−
me, aby do jubilea
vstupovali už jako
čestné osobnosti
festivalu,” podotkl
Jan Svěrák
Jiří Turek.
Kromě dvojice S+H, bude oce−
něn například i duchovní otec Járy
Cimrmana, herec Zdeněk Svěrák,
ale i další osobnosti. Jaké, to je za−
tím tajemstvím.
Vloni si Cenu Komedy festu od−
vezli z Plzně Jiřína Bohdalová
a Stanislav Zindulka, před−
loni Iva Janžurová a Petr
Nárožný.
Letošní přehlídky humoru
Komedy fest se zúčastní
prostřednictvím skvělých
představení jak po celý týden, tak
i v rámci Open Air v amfiteátru OC
Plaza, například umělci jako třeba:
Jana Paulová a Pavel Zedníček,
Simona Babčáková, Pavel Liška,
Tatiána Vilhelmová, David Prachař,
Linda Rybová, Igor Chmela a Jana
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Janěková ml., Simona Bab−
čáková, Lenka Vlasáková,
Jan Dolanský, Petra Jung−
manová, Dana Syslová, Vi−
lém Udatný, Martin Zounar,
Martina Randová, Martin
Kraus, Daniela Šinkorová či
Simona Stašová
Podrobný program, stejně
jako odkaz na vstupenky,
najdou zájemci na webu ko−
medyfest.cz.
(pru)

Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

Projekt láká turisty
na méně známá místa

Dostat turisty na méně známé pa−
mátky je cílem česko−rakouského
projektu Památky žijí. V jižních
Čechách a na Vysočině se do něj
zapojilo 13 hradů a zámků. Vzni−
kají přeshraniční stezky od hradu
k hradu, na zámku Třeboň bude dí−

kách a počet přenocování v regionu.
Vytvořením přeshraničních tematic−
kých stezek, například od hradu
k hradu, budou památky obou zemí
propojeny do jednoho turistického
produktu a propagovány. Tyto stezky
povedou k většímu množství delších

ky projektu nový orientační sys−
tém. Náklady na jihočeskou část
tříletého projektu, který skončí le−
tos v prosinci, jsou 295.091 eur
(asi 7,5 milionu Kč), dotace z EU je
85 procent.
„Jedním z výsledků je i festival
Jihočeská intermezza, který loni popr−
vé nabídl vážnou hudbu na vybraných
památkách. Hrála ji hlavně Jihočeská
filharmonie. Letos v létě budou kon−
certy na zámcích a hradech Kra−
tochvíle, Landštejn, Nové Hrady,
Rožmberk a v klášteře Zlatá Koruna,”
uvedl ředitel Jihočeské centrály ces−
tovního ruchu Jaromír Polášek.
Hlavní myšlenkou projektu je před−
stavit méně známá místa a podpořit
i organizaci kulturních akcí. „Cílem je
zvýšit počet návštěvníků v památ−

návštěv a přenocování,” podotkl
Polášek. Z jižních Čech se zapojily
zámky a hrady Dačice, Jindřichův
Hradec, Kratochvíle, Landštejn,
Nové Hrady, Rožmberk, Třeboň,
Vimperk, Zvíkov a klášter Zlatá
Koruna. Jsou to památky, kam jezdí
méně turistů než na ty nejznámější.
Například hrad a zámek Český
Krumlov přilákal loni nejvíc turistů
ze všech památek v ČR, 429 000 li−
dí. Třetí ze všech památek ČR byla
Hluboká s 288 000 lidmi.
Díky projektu spolufinancují pa−
mátkáři kulturní aktivity na hradech
a zámcích. Podpořili tak koncerty,
přednášky, květinové výstavy, slav−
nosti nebo Mariánskou pouť na
Kratochvíli. Na některé akce je tak
vstup zdarma.
(pru)
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Výhodná nabídka od firmy eurotop in ve Kdyni na Domažlicku do konce dubna 2019

Digitální termostat do každé místnosti nebo
A
M
odrazová tepelná izolace za každý panel
AR
Jestliže s firmou eurotop in ve Kdyni na Domažlicku uzavřete smlou−
vu do konce měsíce dubna tohoto roku na montáž topných těles
z přírodního kamene, dostanete zdarma digitální termostat do každé
místnosti nebo odrazovou tepelnou izolaci za každý panel zdarma.
Výrobou a montáží topení z přírodního
kamene se kdyňská firma zabývá už
15 roků. Panely jsou vyrobeny z pří−
rodního kamene a v nich jsou uloženy
topné kabely. Topení využívá vynikající
schopnosti kamene akumulovat teplo,
které poté vyzařuje. Sálavé teplo je
levnější, příjemnější a hlavně je zdraví
prospěšné.
O přednostech a výhodách topení
jsme hovořili s majiteli firmy Danielem
Smolíkem a Jiřím Janouškem.

Kolik protopíte, vám spočítá−
me předem
Prvotní otázka každého zájemce o na−
še topení je: Kolik protopíme? Když
nám sdělí rozměry bytu a další infor−
mace, jako například zda je dům po−
staven z cihel, pórobetonu nebo jiné−
ho materiálu, tak mu zdarma připraví−
me energetický výpočet včetně všech
pořizovacích nákladů. Po mnohale−
tých zkušenostech můžeme říci, že se
naše výpočty od skutečné reality nijak
neliší. Topení z přírodního kamene lze
připojit na 20 hodinový nízký tarif
a celá domácnost je měřena v této
sazbě. Klientka z Plzně nám sdělila, že

klient, který dříve topil uhlím a dře−
vem, díky přírodním panelům ročně
ušetřil 4.000 korun.

Proč odrazovou tepelnou
izolaci?
Pro zvýšení účinnosti vytápění mon−
tujeme odrazovou tepelnou izolaci,
která se dává za
panel na zeď.
Izolační folii nám
dodává německá
firma. Teplo z pa−
nelu neohřívá zeď,
ale odráží se od
fólie a sálá do
prostoru v mís−
tnosti. Je to další
krok k úspoře fi−
nančních nákladů
za topení. Na čas−
tou otázku našich
klientů, zda nebu−
de za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní
jistotou odpověď, že nemusejí mít vů−
bec žádné obavy. Speciální vysoce
kvalitní ekologická izolace „dýchá“
a je odolná až do 750 °C.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

předností je, že nemusíte platit za čiš−
tění, kontroly a opravy komínu. Také
vás nečeká výměna kotle, rozvodů ne−
bo vodních radiátorů a nemusíte mít
skladovací prostory pro uhlí a dřevo.
Záruka na naše topení je 14 let a všem
klientům poskytujeme záruční i pozá−
ruční servis.

Nejsou to žádné přímotopy
Obvykle se setkáváme s tím, že zá−
jemci o naše topení si myslí, že
jsou to přímotopy. Je to naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou
energií, ale naše topení funguje na

zcela jiném principu než přímotopy.
Topné elektrické kabely jsou ulože−
ny v topném panelu a tento přírodní
kámen nahřívají na určitou teplotu.
Když vymění přímotopy za naše
topné panely, ušetří na nákladech
za topení až 40 %. Topení přírodní−
mi kameny je také méně nákladněj−
ší, a to v průměru o 20 až 30 %
oproti ostatním topným systémům
(uhlí, dříví, plyn).

Sálavé teplo blahodárně
působí na lidský organismus
Nevzniká totiž žádná cirkulace
vzduchu, nevíří se prach ani žádné

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Konvenční, klasické topení.
Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

si po roce udělali jednoduchou kalku−
laci. V rodinném domku mají 9 našich
topných panelů a oproti dřívějšímu
klasickému ústřednímu topení ušetřili
20% nákladů za topení. Další náš

Výhody, které oceníte
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alergeny.
Te p l o t n í
roz díl v mís−
tnosti mezi po−
dlahou a stropem není větší než 2 až
3°C. Panely z přírodního kamene
v sobě udržují přirozenou vlhkost,
která v místnosti nikdy neklesne pod
52 až 58 %. Takové prostředí je ide−
ální při dýchacích potížích, pro ast−
matiky, alergiky, starší osoby i no−
vorozence. Revmatici si pochvalují
úlevu při bolestech kloubů. Kámen
sám o sobě pozitivně působí na náš
organismus, aniž si to uvědomuje−

me. Například odstraňuje bloky v tě−
le, které zabraňují toku životodárné
energie, posiluje duševní rovnováhu
a citovou vyváženost. Má příznivý
vliv na psychiku.

Přijďte k nám
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě. Sídlíme ve Kdyni v Nádražní uli−
ci (u autobusového nádraží). Každý
pátek od 8:00 do 12:00 hodin a od
13:00 do 16:00 hodin jsme vám
k dispozici. Srdečně zveme každého,
kdo uvažuje, nebo se už rozhodl pro
topení z přírodního kamene.
(re)

Především je to jednoduché a poho−
dlné topení. Na termostatu si nastavíte
teplotu a máte zatopeno. Další velkou
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

pro školní rok 2019/2020:
1. Denní forma studia:

Hluboká omezila návštěvy

Návštěvy dolní zahrady, kde je
i slavný bazének z pohádky Pyšná
princezna, omezila správa zámku
Hluboká. Dosud byla část zahrady
s rozlohou kolem hektaru otevřená
24 hodin denně, nově je přístupná
od 8 do 17 hodin, od května do
září do 19 hodin. Památkáři ji na
noc zamykají kvůli vandalům
a problémům s návštěvníky, chtějí
zahradu lépe chránit.

pečit zámeckou budovu. Jako pří−
spěvková organizace za to podle ní
nesou plnou zodpovědnost.
„Ministerstvo kultury chápe tyto
okolnosti a nehodlá do správy zám−
ku vstupovat,“ uvedla Awwadová.
V zahradě jsou podle památkářů
starobylé dřeviny. Za vzácné označili
asi 20 stromů, z let 1850 až 1870.
„Někteří návštěvníci ničí unikátní
stromy a keře, lezou do vypuště−

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

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

Proti opatření se bouří jak turisté,
tak i místní, kteří sepsali petici, kde
je už 300 podpisů. Horní zahrada
včetně prostoru před zámkem a dal−
ších 60 hektarů parku zůstávají ote−
vřené. Na začátku úvah je plán zavřít
na noc i Horní zahradu.
Mluvčí Národního památkového
ústavu Jana Hartmanová uvedla, že
památkáři v tuto chvíli neuvažují
o tom, že by v horní zahradě zavedli
provozní dobu.
„Lidé se nemusí bát, že jim horní
zahradu zavřeme,“ řekla Hartma−
nová. Ivana Awwadová z tiskového
oddělení ministerstva kultury uved−
la, že památkáři zamčením zahrady
chtějí chránit dřeviny a lépe zabez−
Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

ných i napuštěných kašen, ohrožují
zámek drony, zkoumají, jak se do−
stat do obřadní síně či na litinovou
terasu. Hrají v zahradě fotbal, venčí
zde psy bez vodítka, zapalují ohně
a pro dobré selfie jsou schopni
vyšplhat kamkoliv,“ řekl hlubocký
kastelán Martin Slaba. Někteří si
v zahradě fotí i erotické snímky.
Památkáři plánují, že během roku
čas zamykání občas posunou, aby
mohli lidé na večerní procházky.
Poprvé to bude 1. května.
Okolí zámku včetně Dolní zahrady
monitoruje 24 hodin kamerový sys−
tém. Kamery jsou zde od roku
1996. Kastelán plánuje, že ještě dvě
kamery přidá.
(pru)

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium.
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou z pedagogických předmětů.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Jihočeská metropole
využije dotace na byty

Některá jihočeská města hodlají využít dotaci státu na stavbu
sociálních bytů. Jiné radnice se zase novinky bojí, nebo ji považují
za nedokolaou. České Budějovice ale tuto cestu hodlají využít.

Vláda by měla uhradit městům
pětinu nákladů na projekt. Některá
menší jihočeská města však výhodu
v chystaném projektu nevidí, a proto
o grant usilovat nebudou.
Pokud město vybuduje čtyři so−
ciální byty, vláda mu uhradí náklady
na výstavbu pátého. Tak by se jed−
noduše dal definovat připravovaný
grant. „Dovedeme si představit i ji−
né, pro město výhodnější řešení,
a to zejména ve výši dotace na nově
stavěné byty. Nicméně je zde defi−
nice sociálního a dostupného byd−
lení a možnost čerpat dotace,“
uvedl českobudějovický primátor
Jiří Svoboda.
Starosta Jindřichova Hradce
Stanislav Mrvka uvedl, že situace
kolem sociálního bydlení vyžaduje
řešení. Podle něj řada lidí ve městě
nedosáhne na tržní nájmy.
„Model ze strany vlády je lákavý
a pro nás vhodný. Město by nemu−
selo být při obsazování bytů svá−
záno přísnými kritérii dotačních titu−
lů a byla by tak podporována i střed−
ní vrstva obyvatelstva,“ podotkl
Mrvka.
Dotaci bude nabízet ministerstvo
pro místní rozvoj. Návrh vlády je ny−
ní v legislativním procesu.
„Výzva bude zveřejněna po
schválení na webových stránkách
Státního fondu rozvoje bydlení
a ministerstva pro místní rozvoj,
kde bude zveřejněna také meto −
dika, podle níž budou žadatelé po−
stupovat u jednotlivých žádostí
o podporu. Předpokládáme, že se
tak stane v průběhu v března,“ uve−
dla ředitelka odboru komunikace
ministerstva pro místní rozvoj
Veronika Vároši.
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Některá menší města a obce na ji−
hu Čech však možnost vládní dota−
ce na sociální bydlení nevyužijí.
Třeba Prachatice. Ty nepočítají
s tím, že by se do výzvy přihlásily.
Podobně i městys Boršov. „Navr−
žený model nechceme akceptovat,
je demotivující. Nemůže se vyplatit,“
domnívá se starosta Jan Zeman,
podle kterého opět vznikne hlavně
podhoubí pro nezákonné obcházení
dotačního titulu. „Vymyslí se různé
finty, podvody a policie a státní zastu−
pitelství bude zasahovat, tak jako
všude, kde se zdánlivě dává něco za−
darmo,“ myslí si.
Mnozí občané, ale i někteří regio−
nální politici mají za to, že by na−
opak obce a města měla začít s mo−
delem “družstevního” bydlení, po−
dobně, jako tomu je v některých
okolních zemích. Na to by obec zís−
kala dotaci. Lidi by to motivovalo
zůstat v dané obci nebo městě,
zvláště pokud v okolí mají práci,
a když se nastaví smysluplnné pod−
mínky splácení, musí se to vyplatit.
„Pokud postavíme v hrubém ná−
kladu bytový dům s deseti byty za
dvacet třicet milionů a ti lidé by kro−
mě služeb spláceli třba tři čtyři tisí−
ce měsíčně, tak za dvacet třicet let
by běžný byt mohli splatit. Připadně
by část zaplatili z vlastních zdrojů,
zbytek pak spláceli,” myslí si do−
konce jeden z bankovních odborní−
ků působící v zastupitelstvu malého
jihočeského města.
„Problém ale je, že mnoho sta−
rostů a zastupitelstev nechtějí nic
řešit, nic vymýšlet. Chtějí mít klid –
řeší hospodu, obchod, hřiště v obci
a sem tam nějakou akci. A to je pro−
blém,” dodal pan Petr.
(pru)
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI.
První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V sou−
časnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál.
REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií
přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven.
REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá
40 – 60 minut.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.

Džemy, krajky i nové výletní tipy

Několik desítek jihočeských výrob−
ků začne turistům nabízet Jiho−
česká centrála cestovního ruchu
v infocentru českobudějovického
obchodním centra Mercury. Při−
pravila i deset tipů na pěší výlety či
program 16 obnovených památek.
Kraj, potažmo centrála chce podpo−
řit turismus v regionu. V kraji ročně
přenocují čtyři miliony turistů.
„Regionální výrobky bude prodá−
vat nově otevřené infocentrum, kam
loni v létě přišlo 10 000 lidí, a tak ho
centrála provozuje dál. Chci z toho
udělat malou prodejnu jihočeských
dárkových předmětů a produktů.
Spolu s tím nabíhá náš e−shop.
Chtěl bych, aby turista, který si chce
odvézt něco jihočeského, věděl, že
v infocentru to sežene,“ řekl ředitel
Jihočeské centrály cestovního
ruchu Jaromír Polášek
Základem shopu bude 50 až 60
produktů, marmelády, sedlická kraj−
ka či pálenky. Centrála pokračuje
s kampaní Jižní Čechy pohodové,
s níž letos zvítězila na brněnských
veletrzích cestovního ruchu Go
a Regiontour. Nový je program
Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

Pohodový venkov, tipy na místa jako
Holašovice, Zbudovská blata, rodin−
né farmy či muzea. Dalšími novinka−
mi jsou projekty Židovské památky
či 16 znovuzrozených památek jako
zámky Dub u Prachatic, v Kolodějích
nad Lužnicí nebo v Českém Rudolci,
jemuž se říká Malá Hluboká. Při−
bližuje je přes příběhy lidí, kteří pa−
mátky obnovují. Jiným lákadlem je
deset nových výletů pro pěší. „Mezi
roky 2014 až 2017 jsme zazname−
nali nárůst přenocování turistů v kraji

o 36 procent, z toho 46 procent bylo
z ciziny. Nárůst tržeb z cestovního
ruchu za toto období je 900 milionů
korun,” dodal Polášek.
Centrála má 10 000 sledujících
na síti Instagram a 70 000 na
Facebooku, jejich počet chce letos
zdvojnásobit. V květnu představí
centrála gastronomii, řemesla, pod−
niky i umění z jižních Čech na tří−
denní slavnosti v rakouském Linci,
náklady budou sedm až deset milio−
nů korun.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Výuka na SOŠ a SOU Sušice probíhá
díky projektům ROP v nových učebnách
Realizace dvou projektů ROP,
a to „Modernizace odborných
učeben a výuky řízení vozidel“
a „Modernizace odborného vý−
cviku“, přinesla výrazný posun
v kvalitě přípravy žáků školy na
svá budoucí povolání. Umožňuje
učitelům využívat velmi moderní
techniku při výuce odborných
předmětů a praxe.
Díky 13milionové dotaci vznikly
nové učebny trenažérů, programo−
vání, gastronomie a byl vybaven
odborný výcvik CNC strojem, svá−
řecím simulátorem a svařovacími

stroji, dále celou řadou strojů na
dělení a tvarování materiálů a pří−
stroji pro opravy a diagnostiku mo−
torových vozidel. V učebně pro−
gramování a technického kreslení
se mohou žáci technických oborů
naučit pracovat s moderní techni−
kou včetně práce s 3D tiskárnami.
Výsledky své teoretické práce tak
mohou žáci vidět ihned po zpraco−
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vání úlohy ve formě hotového plas−
tového výrobku. Kromě toho je
zde možnost celé řady velkofor−
mátových tisků a propojení pro−
gramů se stroji CNC. Učebna tre−
nažérů umožní žákům lepší nácvik
prvních hodin výuky řízení motoro−
vých vozidel mimo vlastní silniční
provoz. Žáci mají více času na za−
žití základních návyků ovládání vo−
zidla. Součástí učebny je trenažér
3. skupiny (místo řidiče simuluje
Škoda Fabia a provoz je promítán
na 3 velké monitory) a trenažér
4. skupiny (jako předchozí, ale celý

aktivitám věnovat v učebních pro−
storách školy, kde je na to více ča−
su a do podniků mohou na praxe
odcházet s dostatečnými základní−
mi informacemi o funkci tohoto
gastronomického zařízení.
Dotace přinesla škole velmi dobré
vybavení a učitelé mohou učit to,
co je požadováno ve firmách.
Věříme, že i zájem ze strany bu−
doucích žáků studovat na naší
škole bude díky tomuto kvalitnímu

techniku a byli tak schopni se co
nejdříve zapojit do řádného pra−
covního procesu a to v různě vel−
kých firmách. Naším cílem je vy−
chovávat kvalitní absolventy, kteří
budou plnit požadavky současné−
ho trendu vývoje firem a budou
schopni v těchto firmách zastat ná−
ročné úkoly, které budou na ně do
budoucna kladeny. Díky rozsáhlé
spolupráci s celou řadou firem ví−
me, co firmy v současné době po−

vybavení větší a že se tak zvýší zá−
jem o obory studia podpořené tě−
mito projekty ROP Jihozápad.
Modernizace učeben rovněž při−
spěla k lepší uplatnitelnosti žáků
na trhu práce, což bylo naším cí−
lem. Chceme, aby absolventi na−
šich oborů i v budoucnu neztráceli
kontakt s technickým pokrokem,
byli schopni ovládat nejmodernější

třebují a díky modernizaci všech
učeben a odborného výcviku jsme
na tyto potřeby připraveni a snaží−
me se firmám připravovat absol−
venty, které požadují. Není proto
nutné se těchto oborů obávat,
protože žáci budou připraveni do−
bře a mají jistotu, že ze strany firem
je o naše absolventy velký zájem.
(pi)

trenažér je nakláněn v různých
směrech jako simulace jízdy po
nerovném terénu). Pro gastrono−
my vznikla nádherná profesionální
učebna vybavená nejmodernějším
gastronomickým zařízením. Žáci
zde mohou nacvičovat různé úko−
ny práce tak, jako kdyby vařili ve
velké moderní hotelové kuchyni.
Díky projektu se tak mohou těmto

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Celosvětový úspěch díky „Industrial Service
Excellence“ z našeho regionu
3. Bavorsko−český den pro firmy předvede 1. dubna 2019 vznikající nové obchodní modely z oblasti
průmyslových servisních konceptů a inovací služeb.
Akce se koná 1. dubna 2019 ve Forum AMF u firmy Knauf AMF v Grafenau od 17:00 do 20:00 hodin.
Již potřetí vytvoří Bavorsko−český me společně naše silné stránky
den pro firmy „platformu bez hra− kdekoliv, je pohraničí místem k set−
nic“ mezi Dolním Bavorskem a Če− kání.“ Bavorské ministerstvo financí
chami. V tomto roce se
a Ministerstvo pro
místní rozvoj České
zaměřuje na možnosti
republiky chtějí přes−
a potenciály Industrial
Service Excellence, tedy
hraniční spolupráci
prohloubit a pode−
průmyslových inovací
služeb. Odborné před−
psali za tímto úče−
nášky a Best Practice
lem společné pro−
hlášení.
ukáží, jak si mohou i fir−
my z našeho společného
Tento cíl podporuje
i Bavorsko−český
hospodářského regionu
den pro firmy. Zpro−
zajistit úspěšnou bu−
doucnost na celosvěto−
středkuje nové in−
formace a umožní
vém trhu.
Manažerka kontaktních sítí
diskuzi na témata
Na Bavorsko−českém re−
Bavorsko−Čechy Ing. et Ing.
zajišťující budoucí
gionálním fóru uvedl ba− Jaroslava Pongratz, MBA
úspěch v bavorsko−
vorský ministr financí
a domova Albert Füracker: „Příhraničí českém příhraničí. Cílovou skupinou
k našim českým sousedům je jedi− akce jsou firmy ze všech odvětví, vy−
nečné atraktivní místo k životu a k za− soké školy a výzkumná centra, stu−
městnání ve středu Evropy. Ať využije− denti a další zájemci.
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Přeshraničně a zaměřeno
na všechna odvětví
Bavorsko−český den pro fir−
my chce aktivně podpořit
dialog mezi českými
a německými sousedy.
Zaměřuje se kromě sa−
motných přednášek též
na přeshraniční networking účastníků
bez ohledu na odvětví. Simultánní pře−
klad všech přednášek, možnost využít

tlumočníky pro bilaterální rozhovory
a zprostředkování kontaktů mezi čes−
kými a bavorskými firmami prostřed−
nictvím „managementu kontaktních
sítí Bavorsko−Čechy“, který má sídlo
v Evropském domě ve Freyungu, jsou
další bezplatné služby, kterých mohou
návštěvníci využít.
Záštitu převzali: hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard, hejtmanka Jiho−
českého kraje Ivana Stráská, hejt−
manka Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová a prezident
krajského sněmu Dolní Bavorsko Olaf
Heinrich. Spolupořadatelé
jsou Krajská hospodářská
komora v Plzeňském kraji,
Jihočeská hospodářská
komora, Krajská hodpo−
dářská komora v Karlo−
varském kraji, Průmys−
lová a obchodní komora Dolního
Bavorska a Řemeslnická komora
Dolní Bavorsko−Horní Falcko.

Akce se koná 1. dubna 2019 ve Forum AMF u firmy Knauf AMF
v Grafenau od 17:00 do 20:00 hodin, předprogram od 15:00 hodin.
Vstup na akci je zdarma. Je nutné se ale předem přihlásit u paní
Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních sítí Bavorsko−Čechy.
E−mailem: j.pongratz@euregio−bayern.de nebo telefonicky na čísle
+49 170 8118194.
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Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

Nejteplejší termální minerální

pramen ve střední Evropě
Od ropy k léčivému pramenu
Venkovské lázně Bad Birnbach jsou
v jihovýchodní části Dolního Bavorska
nedaleko od českých hranic. „V 30. le−
tech minulého století tento region
patřil k nejchudším v Bavorsku,“ říká
ředitel Správy lázní Viktor Gröll a po−
kračuje. „Naděje na prosperitu regio−
nu svitla ve chvíli, kdy se zde začala
hledat ropa. Když v roce 1939 z vrtu
o hloubce 1 618 metrů místo očeká−
vané ropy vytryskl horký termální pra−
men, nezavládlo zrovna velké nad−
šení. V té době ještě nikdo netušil, že

„Nic tak neposílí jako plavání a gym−
nastika v naší léčivé termální birn−
bašské vodě. Je plná minerálů a z te−
rapeutického hlediska velmi prospívá
svalům a kloubům,“ vysvětluje ma−
nažérka lázní Josefine Kohlmeier.
termální minerální voda bude pro ten−
to region velkým štěstím. Zlomovým
obdobím v budování lázní byla 70. léta
minulého století. Díky velkým investi−
cím začal tento region prosperovat.
Všichni jsme také věřili, že jednou
padne i železná opona a začnou
k nám jezdit i hosté z České republiky.
To se stalo a česká klientela je pro
naše lázně velmi významná. Proto

naše webové stránky jsou také v češ−
tině,“ s neskrývanou radostí sděluje
Viktor Gröll.

Zdraví na prvním místě

sodný, bikarbonát a chlorid. Blaho−
dárně působí především na deformují−
cí onemocnění kloubů, chronické zá−
nětlivé revmatické onemocnění, chro−
nické degenerativní páteřní poruchy
a revmatismus. Cvičení v termální
vodě má velmi příznivý vliv na oběho−
vý systém a pohybové ústrojí. Účinky

Lázeňský komplex Rottal Terme vy−
užívá léčivý pramen o teplotě 70 °C,
který napájí celkem 31 venkovských
i vnitřních termálních
bazénů o různých te−
plotách od 26 °C do
40 °C. V bazénech se
denně mění voda.
„Lázně v Bad Birn−
bachu Rottal Terme
tvoří dva samostatné
komplexy a to Terapie−
bad s léčivým zaměře−
ním a Vitarium s atrak−
cemi, jako je například
plavání v proudu, sau−
nový svět nebo se po−
noříte do slané laguny.
Navštěvovat můžete
oba komplexy,“ vysvět−
luje manažérka lázní
Koordinátorka česko – bavorské spolupráce Simona
Josefine Kohlmeier.
„Máme zde kanál s ter− Fink a vedoucí regionálního rozvoje Waldemar Her−
fellner seznamují české novináře s možnostmi, které
mální vodou v délce
nabízejí lázně Bad Birnbach všem, kteří je navštíví.
105 metrů a v Evropě
je jediným svého druhu. Na milovníky léčivé vody jsou vědecky prokázané.
saunování čeká nádherný saunový Není bez zajímavosti, že mezi pěti lá−
svět jak s finskými, tak i parními sau− zeňskými komplexy Dolního Bavorska
nami. Léčivá voda obsahuje fluorid byly podle vědecké studie termální
lázně v Bad Birnbachu vyhodno−
ceny jako nejlepší pro zbavení
se stresu,“ připomíná Josefine
Kohlmeier.

Minibus bez řidiče

S minibusem s umělou inteligencí jezdíte
bezplatně.

V Bad Birnbachu jezdí první
německý minibus bez řidiče.
Spojuje centrum Bad Birnbachu
s lázeňským komplexem Rottal
Therme a s místním vlakovým
nádražím. Minibus přepravuje
až 6 osob a je přístupný pro vo−
zíčkáře i cestující s kočárky.
Cesta, kterou chcete jet, je pře−
sně naprogramována a „nauče−
Solná laguna.
Její slanost je 12%.
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„Milí hosté z České republiky, užijte
si naše léčivé prameny. Jste u nás
srdečně vítáni,“ zve k návštěvě
Bad Birnbachu ředitel Správy lázní
Viktor Gröll.
ná“ z autobusů. „V Německu je to
první pilotní projekt a bavorské lázeň−
ské městečko Bad Birnbach se uká−
zalo jako ideální místo pro testování.
Minibus jezdí rychlostí 15 km/hod., je
vybaven řadou senzorů, GPS a sledo−
vací zařízení zajišťuje bezpečnost
cestujících i ostatních účastníků sil−
ničního provozu. Během krátké doby
si získal mezi lázeňskými hosty vel−
kou oblibu. Nicméně nebylo jednodu−
ché prosadit toto vozidlo s umělou in−
teligencí do provozu, protože na to
nejsou u nás žádné zákony. Trvalo
nám to 2,5 roku, než jsme získali
všechna povolení, ale povedlo se,“
říká vedoucí regionálního rozvoje
Waldemar Herfellner.

Pohlazení od přírody
„Návštěvu malebných venkovských
lázní Bad Birnbach všem vřele dopo−
ručuji. Je zde spousta přírodních krás
kolem řeky Rott, hustá síť stezek pro
nordic walking, pěší turistiku, jogging
i cykloturistiku. Pro milovníky golfu je
k dispozici místní golfový areál s jed−
ním 18jamkovým a jedním 9jamko−
vým hřištěm. Venkovské lázně Bad
Birnbach jsou skvělým místem pro
odpočinek a v termální vodě se vaše
tělo i duše doplní novou energií. Svůj
pobyt můžete strávit v soukromí
apartmánů a penzionů nebo ve čtyř−
hvězdičkovém hotelu. Venkovské láz−
ně mají jedno z nejlepších hodnocení
od hostů mj. pro svoji neobyčejnou
polohu, atmosféru, jedinečnou péči
a pohostinnost,“ sděluje koordiná−
torka česko – bavorské spolupráce
Simona Fink.
Mirka Ottová
Součástí kanálu s termální
vodou je i jeskyně s hudbou.
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Hledá se Bílá paní! Víte, kde skončil
obraz ze slavného filmu?
Kdo by neznal kultovní komedii
Bílá paní od režiséra Zdeňka Pod−
skalského s úžasnou Irenou Kačír−
kovou v hlavní roli? Herecký kon−
cert díky skvělému obsazení celé
plejády herců nelze zapomenout.
Ústředním nástrojem příběhu je
obraz “Bílé paní komonické”, která
poté, když někdo vyluští heslo na
obraze, z něj sestoupí a páchá
dobro. Třeba jako ve filmu, kde po−
staví vodovod nebo vydlážďí chod−
ník před školou…
Slavný snímek vznikl v roce 1965
a krátce na to byl 20 let v trezoru.
Nyní jej každý rok televize jednou či
dvakrát reprízují. Kam ale zmizel ob−
raz, respektive 3 obrazy z natáčení?
Je to velká záhada! NIKDO totiž
o budoucnosti nemá ponětí!
A tak, jak majitelka zámku Blatná,
baronka Jana Germenis – Hildprant,
tak i blatenské muzuem, i autor ná−
padu unikátního projektu, který je
v realizaci, René Kekely, začali po
unikátní filmové rekvizitě pátrat.
„U nás na zámku obraz není.
V době, kdy Bílá paní vznikala, my
jsme tu už jako rodina nebyli.
Komunisti nás vyhnali, ale zámek
zůstal vesměs zachován a stát jej
spravoval a opravoval. Samotnou
by mě ale zajímalo, kde ty obrazy
s Bílou paní jsou,” prozradila majite−
la zámku Blatná.
O osudu Bílé paní nemají ponětí
ani v městském muzeu, kde loni dě−
lali vzpomínkovou výstavu k filmu.
Poznatky, kam rekvizita po natáčení

Baronka
Jana Germenis Hildprantová,
majitelka zámku Blatná

zmizela, nemá ani syn režiséra, také
filmař Zdeněk Podskalský ml.. „Táta
si některé rekvizity ze svých filmů
ponechával, ale z Bílé paní nevím, že
by něco měl. Je to záhada…“
O obrazu neví ani dcera herečky
Ireny Kačírkové Kristina Novotná.
„Vůbec nevím, kde to skončilo. A je
to velká škoda! Pár fotek z natáčení,
které jsem jako malá holka s ma−
minkou v Blatné prožila, mám, ale
o obrazu nevím,” podotkla. Ponětí
o něm nemá ani filmový architekt,
který se na snímku podílel.
A proč se stále hovoří o třech
obrazech a nikoli o jednom, když ve
filmu divák vidí jeden jediný?
Vysvětlení je jednoduché. „Pro
potřeby filmařů musely být tři.
Jeden originální, kde je samotná
Irena Kačírková, tedy Bílá paní
Komonická. Pak byl druhý, kde je

i s Čestmírem Řandou, který se na
chvíli, než ji Vlastimil Brodský, coby
kastelán přesvědčil, aby ho pustila
zpět na svět, dostal do “onoho svě−
ta”. A pak třetí obraz, kdy je tam Bílá
paní s pověstným hasákem, který si
po “pořízení vodovodu staré Blaž−
kové” dala za pas a zapomněla sun−
dat. Nešlo však o malovaná plátna,
ale o fotografickou koláž, která vy−
padala jako malba. A všechny ty
části se fotily zvlášť. Divné je, že ani
v barrandovském fundusu, kde mají
i speciální sbírku památečných re−
kvizit z filmů a seriálů, nemají o ob−
razu (obrazech) ponětí. Je to zvlášt−
ní, protože třeba obraz z filmu

Herečka Irena Kačírková –
představitelka Bílé paní

Cisářův pekař se zachoval, stejně
jako obraz z komedie Ať žijí ducho−
vé, který má kuchař pan Sapík ve
své restauraci díky Karlu Vágnerovi,
kterému ho daroval “rytíř Brtník
z Brtníku” Jiří Sovák. Ten si jej po
natáčení odkoupil. Mohlo se tedy

Městem pro byznys je Písek
Městem pro byznys 2018 v Jiho−
českém kraji je Písek, stejně jako
v předchozím roce. Na druhém
místě skončil Jindřichův Hradec
a na třetím Blatná na Strakonicku.
Jedná se o výsledky výzkumu
Město pro byznys, který
zpracovává agentura Da−
tank. Analytici hodnotili cel−
kem 17 měst v kraji. Hod−
notí podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy ve
všech 205 obcích s rozšíře−
nou působností v Česku
a ve 22 městských částech
14

Prahy. Celorepublikového vítěze
vyhlásí pořadatelé v dubnu.
„Třicetitisícový Písek má velmi
vysoký podíl firem i malých a střed−
ních podniků. Má v regionu také je−
den z nejvyšších přírůstků obyvatel

a vysoký počet stu−
dentů a učňů. V kraji si
drží nejnižší dlouhodo−
bou nezaměstnanost, v lednu činila
2,2 procenta,” uvedla hodnotící
agentura. Město má také i vysoký
podíl kapitálových výdajů či nízkou
daň z nemovitosti. „Je to určitě zá−
sluha předchozího vedení a jejich
čtyřleté práce. Je to v tom,
jak dokážeme komunikovat
s podnikateli. Pravidelně po−
řádáme setkání s podnikateli,
kdy se snažíme vyslechnout
jejich potřeby, komunikovat
a propojovat je i se škol−
stvím. Jsme prostředníkem
pro podnikatele i ke kvalitním
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Obraz z filmu Bílá paní – verze
s Čestmírem Řandou v obraze

stát, že si alespoň jeden z téch obra−
zů z Bílé paní také někdo koupil,
a my bychom teď rádi věděli kdo
a mohli jsme s ním jednat,” prozra−
dil René Kekely, stejně jako baronka
Jana Germenis Hildprand.
V plánu je totiž, že by se obraz po
padesáti letech vrátil zpět na Blat−
nou, kde by jej mohli návštěvníci
obdivovat či že by zde vznikla spe−
ciální expozice věnovaná jak filmu
Bílá paní, tak i dalším, které se zde
točily, jako Šileně smutná princezna,
nebo třeba Křištálek – meč. (pru)

VÝZVA:
Pokud by tedy někdo věděl,
kde by pověstný obraz (obrazy)
mohl být, ať se ozve na e−mail:

info@zamek−blatna.cz
(info@castle−blatna.com)
Litovat zcela jistě nebude!

zaměstnancům,“ řekla místosta−
rostka Petra Trambová.
V Písku je jedna z největších prů−
myslových zón jižních Čech. Město
má zájemce, kteří by zde chtěli po−
stavit další továrny, má i volné pro−
story. Víc než na výrobu se ale chce
zaměřit na služby.
Jindřichův Hradec, který skončil
v soutěži druhý, má podle analytiků
velmi nízkou dlouhodobou neza−
městnanost, nejvyšší počet úřed−
ních hodin v kraji i nejlepší webové
stránky z hlediska podnikatelského
obsahu. Třetí Blatná získala body
díky velkému podílu malých a střed−
ních firem nebo například nízkému
zadlužení.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

Nové cechovní DELICATO
K nově zavedenému systému čes −
kých cechovních norem se v loň−
ském roce přihlásila i společnost
TANY, spol. s r. o. a recepturu histo−
ricky nejdéle nabí−
zené oblíbené znač−
ky DELICATO upra−
vila tak, aby splňo−
vala přísná kritéria
těchto norem i pro
tavený sýr. Jedná se
o jediný tavený sýr,
který se v současné
době může pochlu−
bit tímto prestižním
hodnocením.
Tavený sýr DELICATO
se vyznačuje vysokým
podílem přírodních sý−
rů typu Gouda a neob−
sahuje žádné náhražky
mlékárenských suro−
vin. Tomuto tavenému
sýru byla díky jeho
nad standardním para−
metrům a senzorickým

Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

vlastnostem udělena národní značka
kvality „KLASA“ a zároveň mu hodnoti−
telská komise nezávislých odborníků
v 10. ročníku soutěže o Dobrý tuzem−

ský potravinářský výrobek udělila oce−
nění „Česká chuťovka 2018“.
Na původní státní normy navazuje no−
vý systém českých cechovních norem,
který nabízí řešení, jak
opět pozvednout kvalitu
českých potravin a vrátit
jim jejich historické reno−
mé i u spotřebitelů.
Systém českých cechov−
ních norem je odpovědí
výrobců potravin a nápojů
na dlouhodobé připomín−
ky odborné i spotřebitel−
ské veřejnosti k neexistenci
standardů kvality. České
cechovní normy mají být
základní normou, které
stanovují kvalitativní para−
metry potravin, pro něž by−
la norma zpracována a z ní
vyplývající nadstandardní
parametry, kterými se daná
potravina liší od jiných srov−
natelných potravin uvádě−
ných na trh.
(pi)
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Otázka referenda trvá
Jestli si obyvatelé Českých Budě−
jovic mysleli, že otázka vypsání
referenda o bourání staré sportov−
ní haly a stavby multifunkčního
centra za více než 700 milionů
korun, je hotová věc, spletli se.
Zastupitelé o tomto kroku budou
teprve rozhodovat. Pod petici proti
zbourání stávající sportovní haly
se podepsaly tisíce obyvatel
jihočeské metropole. O referendu
bude rozhodovat zastupitelstvo
25. března.

Bezhotovostní
jízdenky
Cestující ve vozech MHD v Čes−
kých Budějovicích už se nebudou
moct vymlouvat na to, že nemají
drobné, a proto si nekoupili jíz−
denku. Dopravní podnik zavede
ve vozech bezkontaktní platbu.
V každém vozidle budou dva ter−
minály pro platbu bezkontaktní
platební kartou. Cestující pouze
zvolí druh jízdného a přiloží kartu.
Terminál nebude tisknout žádný
papírový doklad, při kontrole revi−
zor ověří pomocí čtečky přímo
platební kartu.

Peší ochrana před
povodněmi
Méně strachu před velkou vodou
budou nově zažívat obyvatelé
Strakonic. Na řece Otavě, ale i na
dalších tocích ve městě bude zaří−
zení, které bude včas před případ−
ným problémem varovat. Elektro−
nická čidla varující před vzdouva−
jící se hladinou řek a potoků, stej−
ně jako počítadlo dešťových srá−
žek, pořídí strakonická radnice.
Kromě toho chce město nechat
zpracovat digitální povodňový
plán, který doposud nemělo.

Mezi Lincem a Budějovicemi
bude jezdit Talent
Mít v životě na něco talent je asi to
nejcennější. Když se tak ale jmenu−
je vlaková souprava, je to hodně
zajímavé. A rakouské národní drá−
hy ÖBB nasadí na trať, na trasu
Linec – České Budějovice nový,
moderní vlak ve stříbrno−červené
barvě, který se jmenuje Talent 3.
Stane se tak ale až v prosinci 2022.
Místo dosavadních dosluhujících
netrakčních jednotek CityShuttle
s lokomotivou Taurus nasadí ra−
kouské dráhy moderní jednotky od
Bombardieru, což je výrobce vlaků.
Ředitel českobudějovického Regio−
nálního obchodního centra ČD Jiří
Kafka připomněl, že zmíněný stroj
Rakušané prezentovali loni na
Národním dnu železnice právě
v Českých Budějovicích.
Obě strany se dohodly na spolu−
práci na dalších deset let, rozsah
přeshraniční dopravy by se při−
tom neměl zmenšovat. Aktuálně jez−
dí na trase Praha – České Budě−
jovice – Linec čtyři páry expresů,
mezi
Českými
Budějovicemi

a Lincem pak operují čtyři páry
osobních vlaků denně.
Jednotky Talent 3 pro ÖBB před−
stavil Bombardier loni na ber −
línském veletrhu Innotrans. Skříně
pro třetí generaci regionálních
jednotek vyrábí v tuzemském závo−
du v České Lípě.
Dráhy slibují pohodlná nastavi−
telná sedadla s dostatečným pro−
storem pro nohy. Informace zajistí

Hledají partnera pro provoz letiště

Realizace projektu mezinárodního
letiště v Plané u Českých Budě−
jovic se chýlí pomalu do finále.
Jihočeský kraj nyní oznámil, že
zvažuje, za jakých podmínek by
mohl získat strategického partnera
pro obsluhu areálu.
Od příštího roku by na něm měl
začít fungovat mezinárodní provoz.
Kraj společně s městem České
Budějovice, což jsou jediní dva ma−
jitelé letiště, chtějí s pomocí nezá−
vislé firmy zjistit, za jakých podmí−

nek by bylo vhodné partnera získat.
Podle hejtmanky Ivany Stráské je
důležité vybrat ideální parametry
vztahu se strategiickým partnerem.
„To znamená, jakou právní formu
by to partnerství mělo mít. Zda bude
potenciální partner součástí akciové
společnosti, nebo to bude na zákla−
dě jiného vztahu,“ uvedla Stráská.
Zatím se nevzdává ani myšlenky,
že by letiště i v režimu regulérního
mezinárodního provozu plně řídil
pouze kraj a České Budějovice. „Ale

Petice pomohla
Petice proti chystané výstavbě prů−
myslového areálu na výrobu auto−
součástek blízko rodinných domů
ve Vodňanech na Strakonicku za−
brala. Lidé nesouhlasili s výstavbou,
sepsali protest. Na názor veřejnosti
dalo i nové vedení radnice a ústu−
pek udělal také investor. Město nyní
našlo náhradní pozemek, kde firma
projekt zrealizuje a lidé si tak od−
dychli. S výstavbou areálu se začne
příští rok na podzim.
16

palubní portál přes wifi a informač−
ní displeje. Vlak je nízkopodlažní
a interiér je rozdělený do různých
zón tak, aby například individuální
cestující a skupiny našli optimální
místo pro svou cestu.
Třetí generace regionálních vlaků
má letos zamířit i na západ Ra−
kouska, jezdit mají ve Vorarlbersku
a Jižním Tyrolsku. Obě série po−
skytnou přes 300 sedadel, ve
Vorarlbersku až 53 míst pro kola,
v Tyrolsku polovinu. Vlak by měl
působit prostorně.
(pru)
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myslím si, že je to ta poslední va−
rianta, o které bychom chtěli uvažo−
vat,“ podotkla Ivana Stráská.
Kraj a město by se tak pouze po−
dílely na úhradě provozní ztráty.
Taková částka se odhadem ročně
bude pohybovat v řádech až de −
sítek milionů korun. Hejtmanka se
domní vá, že pro strategického
par tne ra může být lákavá před−
stava využití rozsáhlých pozemků
v areálu letiště.
„Mohly by zde být například skla−
dy navazující na leteckou dopravu.
Tím by vznikala možnost dalšího
zisku, který by mohl pokrýt případ−
nou ztrátu ze samotného provozu,“
dodala hejtmanka.
Jihočeský kraj spolu s městem
České Budějovice investoval do pře−
stavby bývalého vojenského letiště
v několika letech přibližně půl miliar−
dy korun. Letos by měl být zahájen
zkušební provoz a příští rok regulér−
ní mezinárodní provoz. Kraj i ma−
gistrát si od projektu slibuje zvýšení
turistického ruchu v regionu. (pru)
Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2019 bude ve znamení
porozumění, vzájemného pochopení,
usmíření, zábavy a dobré dovolené
Podle čínská astrologie jsme letos
pátým únorem vstoupili do roku
Prasete, které je inteligentní,
smyslné, požitkářské.
Není náhoda, že roky
Prasete vždy začí−
nají lichým čís−
lem, které sym−
bolizuje zname−
ní typu „Jin“,
což je ženský
princip. Proto
muži narození ve
znamení Prasete
by mohli být zžen−
štělí. V jedné čínské
bajce se vypráví o maza−
ném prasátku, které odmítlo pra−
covat pro svého farmáře, ačkoliv
všechna ostatní zvířata na farmě
pracovala. Jen prase spalo, jedlo,
a dokonce si stěžovalo, že mu málo
chutná. Přišlo na to, že dostane
najíst, i když nic nedělá. Ale ve
chvíli, kdy to nejméně čekalo, ho
farmář prodal na maso a jeho bez−
starostné dny byly sečteny. Byly
z něj jitrnice, řízečky a další pochu−
tiny. Tím prase utrpělo porážku své
vlastní vychytralosti.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

To by mohlo být ponaučením pro
ty, kdo si chtějí jen užívat zábavy
a požitků, k čemuž tento rok
bude evokovat. Opatrnost
bych doporučil zna−
mením zejména Dra−
ka, Koně a Hada.
Přišel jsem na to,
že mnoho lidí na−
rozených ve zna−
mení Prasete mě−
lo dlouho špatné
období, a to až
7 let. To jim skonči−
lo teprve v průběhu
roku 2018. Při oslavě
konce tohoto špatného obdo−
bí doporučuji hlídat účty, abyste
neutratili více než vyděláte. Každý
rok je něčím charakteristický. Rok
2019 by měl být rokem porozu−
mění, vzájemného pochopení, ro−
kem usmíření, zábavy a dobré dovo−
lené. Trochu více zábavy by si měli
dopřát zejména lidé, kteří se narodili
ve znamení Prasete, Tygra, Zajíce,
Ovce, Krysy a Psa.

Kdo seje vítr,
sklidí bouři
Ani dnes neztratila tato moudrost
nic ze své aktuálnosti. Pokud někdo
něco provedl, osudová odplata se
mohla táhnout i několik generací, ale
spravedlnost si vždy našla svůj cíl.
Mnohdy v podobě smrti potomků
i v dalších generacích. Takové vy−
světlení neobvyklých úmrtí mi vy−
cházelo ve skupinových terapiích

(Rodinných konstelacích), kdy se
ukázalo, že spravedlnost neexistuje
v rámci jednotlivce, ale v rámci celé−
ho rodinného systému. Když v na−
šem rodinném systému někdo něco
provede, odpovídáme za to, i když
s tím faktickým nekalým činem ne−
máme nic společného. Máme totiž
společného předka. A po svatbě i dal−
ší členy rodinného systému, se kte−
rým jsme se „spojili rituálem svatby“.

Nepodceňujte infekce
Infekce může být důvodem, proč jsou
někteří jedinci útoční, vzteklí, na vše
nadávají, jsou negativní, netolerantní.
To může být jeden z důvodů, proč je
jejich blízcí najednou nepoznávají,
nevědí, co se s nimi stalo.
Už několikrát
jsem uváděl,
že boreliózu má
velké množství
lidí, Vědecky je
dokázáno, že se
přenáší i sexem, stejně jako chlamy−
die a jiné infekce. Boreliózu je možné
dostat nejenom od klíštěte, komára,
z mléčných nepasterizovaných vý−
robků, ale i od zvířat, které tuto infek−
ci mají. Je prokázáno, že borelióza,
ale i toxoplazmóza způsobují, mimo
zasažení nervové soustavy, problé−
my s mozkem i porušení pudu sebe−
záchovy. Podle Světové zdravotnické
organizace je zatím nevyléčitelných
infekcí dvanáct.
Také tvrdím, že by před plánovaným
početím měli oba partneři projít

Inspektoři uložili dvě pokuty za kácení

Česká inspekce životního prostředí
v Českých Budějovicích uložila dvě
pokuty 175 000 Kč za kácení po−
dél přítoku Hodslavského potoka
v Lipně nad Vltavou.
Firmy způsobily kácením škodlivý
zásah do významného krajinného
prvku. Proti pokutám se neodvolaly,
Rozhled – Jižní Čechy 3/2019

sankce je pravomocná. Inspekce
byla na místě poté, co dostala ano−
nymní podnět. Vedení firmy Lipen−
sko informace o pokutě potvrdilo.
„Správní řízení proběhlo, uznali
jsme chybu a pokutu jsme zaplatili,“
řekl ředitel společnosti Jiří Falout.
Inspektoři kontrolovali místo v červ−

nu 2018. Zjistili, že jsou vykácené
porosty u břehu v úseku dlouhém
asi 250 metrů podél hlavního příto−
ku Hodslavského potoka. Vykácené
byly i kosterní břehové dřeviny, což
bylo v rozporu se stanoviskem ke
kácení, jež vydal městský úřad
Český Krumlov.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

čistící kůrou a utlumit infekce aspoň
bylinami. Na chlamydie – oregano
(lepší jsou extrakty, bylina snese jen
70 stupňů teplou vodu, stejně jako
většina bylin), užívat aspoň 3 měsí−
ce a potom preventivně 2x týdně).
Na boreliózu užívat štětku lesní 2,5
měsíce, potom preventivně 2x týd−
ně. Když se znova objeví příznaky
infekcí, už stačí užívat 14 dní. Ale
jsem věštec a vše je nutné konzulto−
vat s lékaři. To jsem jen popsal, jak
to dělám já. Boreliózu jsem dostal
z ovčího sýra a chlamydie ani nevím
kde, protože je má skoro každý
a přenáší se kapénkovou infekcí, při
sexu, při líbání, ale i tím, že sáhnete
na tlačítko zvonku či na kliku v ob−
choďáku. A pokud si ihned neumy−
jete ruku a dáte si párek v rohlíku
či zmrzlinu, je hotovo. Chlamydie je
známa asi 90 let, a proto se s ní už
děti rodí. Díky této infekci mají
oslabený imunitní systém či alergie
a jiné problémy. Podle mě mají chla−
mydie všichni, kteří chovají domácí
zvířata. Potvrzuje se moje teorie,
že chlamydie je
původně od do−
mácích zvířat.
To tvrdím už 30 let.
Chlamydie i borelió−
za způsobují nejen
neplodnost, ale i po−
škození plodu, rakovinu a jiné zdra−
votní problémy.

Buďte vždy dobře
naladěni
To je ten nejlepší lék proti stresu,
protože on je většinou příčinou na−
šich nemocí. Proč se hádat, proč se
napadat kvůli blbostem, proč se za−
bývat zbytečnými záležitostmi, proč
se neradovat ze života. Starostí
všichni máme dost a vypadá to, že
ještě dlouho budeme mít. Tak proč si
je ještě přidělávat, když je život tak
krátký.
Stanislav Brázda

Údolní nivy a vodní toky chrání
zákon před poškozováním a niče−
ním. Stromy, které rostou v těchto
místech, mají krajinářskou a protie−
rozní hodnotu, uvedla Česká inspek−
ce životní prostředí.
Břehové porosty slouží i jako mig−
rační koridory pro zvěř a poskytují
potravu i úkryty volně žijícím živo−
čichům.
17
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod., Ejpo−
vickou buňku 5−6 m x 3m x
3m – více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elektři−
ny včetně jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zatep−
lené. Slušovickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469 PM 190026
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028
PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná na
jímku nebo na vodu.
604867469
Tel.:
604867469 PM 190029

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur, Husch,
Igra a jiné, i ve špatném
stavu. Nebo jen příslušen−
ství. Dále koupím trafa, do−
mečky a vše, co souvisí se
železnicí. Tel.: 731064361.
PM 190056
KOUPÍM STARÉ peřiny
a nedrané peří tel.:
720543953. PM 190019
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
190032

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 190033
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzdu−
chovku, poplašňák, celtu,
odznaky, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské
učiliště, za budování vlasti
aj. ČSSR vyznamenání),
kovový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698. PM
190023
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíč−
ky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, lívaneč−
ník apod. Tel.: 603872698.
PM 190024
KOUPÍM vše z pozůstalos−
ti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
190025
KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivo−
varů, tel. 732170454, sbě−
ratel. RR 90015
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sbě−
ratelské předměty, staré ba−
kelit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 190020

JSTE VYUČENÁ cukrářka/
cukrář a hledáte zajímavou
práci v mladém kolektivu
na horách, s ubytováním
zdarma? V dlouholeté za−
běhlé firmě s bohatými zku−
šenostmi a s možností roz−
voje vlastního potenciálu
věcí v oboru cukrařina hle−
dá vyhlášená cukrárna Ca−
fé Charlotte právě Vás.
Náplní Vaší práce bude pří−
prava zákusků pro přímý
prodej, tvorba speciálních
dortů na objednávky, vlast−
ní výroba zmrzliny a mnoho
dalších zajímavých věcí
v oboru cukrařina. Více info
na tel.: 725835555. RR
90177
DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme paní na
mytí nádobí a úklid společ−
ných prostor, vhodné i pro
aktivní důchodkyně. Dále
přijmeme servírky – barist−
ky na HPP a studentky na
víkendové brigády – přípra−
va kávy a pohárů. Nabízíme
velmi slušné platové ohod−
nocení a ubytování zdarma.
Více informací na tel.:
725835555. RR 90178
HLEDÁM zedníka, obklada−
če na opravu domku
u Volyně, tel.: 730630880.
RR 90155

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Pla−
tím ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−mail:
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866. RR 90131
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PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
190030

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001
PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW,
Audi,
Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Opel,
Fiat, Hyundai, Honda,
Toyota
atd.
Tel.:
602834411. RR 90151

COTON DE TULEAR. Pro−
dám štěňátka bez PP po vý−
stavně úspěšných předcích.
Malý pejsek s nelínající ba−
vlníkovou srstí nevyžaduje
střihovou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepresiv−
ní, vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstižnou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při od−
běru. Do dobrých rukou.
Cena dohodou. Kontakt –
e−mail:hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 90128

JE JARO, čas na lásku.
Ženy a dívky – nebuďte
sami. Seznámíme Vás
s mužem z Bavorska
720409101. www.vdejse−
dobavorska.cz

JSEM TA, která tě po těle
i duši pohladí. Čtyřky prsa,
štíhlá, pěkná akorát. Uví−
táme spolu jaro v mém
soukromí. SMS ne, volat
8−17 h. Tel.: 603773286
KŘI PM 190069

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov (si−
la apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
190031

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde 1. 4. 2019

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