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Nízký důchod? Polepšete si 
s Rentou z nemovitosti!
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Bude málo medu? 

Nenechte se ovlivňovat nikým 
a ničím, žijte svůj život naplno!

Stavba obchvatu Budějovic 
má zelenou
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Srdce z Jihozápadu do Evropy!

Už na konci května půjdeme volit
naše české zástupce v Evrop −
ském parlamentu. I u nás na
Jiho západě budou mít volby sku−
tečný náboj, protože právě zdejší
voliči rozhodnou, zda Jihozápad
bude mít ve štrasburském parla−
mentu opravdové zastání v podo−
bě poslance či poslankyně, která
bude hájit nás, co tady žijeme.
Zřejmě největší šanci bude mít
v tomto ohledu kandidátka číslo 5
na listině Občanské demokratic−
ké strany – Radka Trylčová.

Ta není na rozdíl od řady jiných
kandidátů do Evropského parla−
mentu politicky nepopsaným lis−
tem či osobou, která by se zjevila
až těsně před volbami a z ničeho
nic žádala voliče o hlas či pre −
ferenční „kroužek“ pro tak vlivný
orgán, jako je Evropský parlament.
Radka Trylčová je totiž veřejnosti
známá hned z několika význam−
ných pozic, které dlouhodobě za−
stává. Výrazné je například její
půso bení v roli krajské radní pro
život ní prostředí a zemědělství.
To je navíc odbornost, která tvoří
vhodnou kvalifikaci pro výkon
funkce europoslance, protože prá−
vě oblast životního prostředí a ze−
mědělství vytváří stále rostoucí po−
ložku v rámci toho, co Evropský
parlament projednává a rozhoduje.
A Radka Trylčová se v této proble−
matice opravdu vyzná, a může
proto být platným hlasem pro naše
zájmy v Evropské unii.

Zdravé potraviny pro
zdravé srdce Evropy
„Často se říká, že jsme to, co jíme.
A já osobně to považuji za velkou
pravdu. Dlouhodobě se profesně
i ve volném čase zajímám o kvalitu
potravin i dalších výrobků, s nimiž

se každodenně setkáváme a je−
jichž složení ovlivňuje naše zdra−
ví,“ říká Radka Trylčová, která si
proto logicky chce v Evropském
parlamentu posvítit na dvojí kvalitu
potravin, ale také přitvrdit dohled
nad tím, jaké zdraví škodlivé látky
se mohou dostat například do 

pracích prášků nebo hnojiv. „Za −
měřme se v ochraně životního 
prostředí na to, co opravdu škodí
zdraví, místo abychom přijímali
nějaké vzletné, ale těžko splnitelné
strategie pro budoucí desetiletí,“
má jasno o rozumném přístupu na
tomto poli Radka Trylčová.

Podobně má tato kandidátka
z našeho regionu co nabídnout 
i v oblasti zemědělství. „Budu
prosazovat tzv. zastropování ze−
mědělských dotací, protože to po−
vede k podpoře malých a střed−
ních zemědělců místo gigan −
tických agroholdingů, které dnes
žijí z dotací. Tyhle dotace, když
už existují, by mnohem více po −
mohly menším zemědělským
podnikům, na které se ale kvůli
zemědělským gigantům teď nedo−
stane. Z vlastní zkušenosti také
vím, že právě potraviny z menších
podniků nemají problémy s tím,
aby vyhovovaly všem jakostním
a zdravotním standardům,“ neza−
pře Radka Trylčová zkušenost
z pozice krajské radní, která má
na starosti zemědělství. 

Konec žlutého moře
na polích
Radka Trylčová a její program po−
těší i ty, kterým vadí, že se naše
pole pod tíhou dotační politiky
v posledních letech proměnila ve
žlutá řepková pole. „Kdo chce na

Radka Trylčová: 
Náš region potřebuje být v Bruselu slyšet

... pokračování na straně 3
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Kdysi se proslavila jako nekom−
promisní moderátorka televizní
soutěže Nejslabší, máte padáka!
Národ ji místy až nenáviděl a ho−
vořil o ní jako o nejarogantnější
osobě obrazovky. Přitom šlo 
o “roli” jako každou jinou. 

Rodilá Jihočeška Zuzana
Slavíková je přitom empa−
tická, sympatická a přá −
telská herečka, která nyní
třeba zazářila v seriálu
Kameňák, v řadě filmů,
v seriálu Ulice, kde hrála
partnerku Ivana Vyskočila,
v řadě dalších televizních
i filmových rolích a také
v divadle a dabingu. 

Zuzana Slavíková se na−
rodila v roce 1965 v Čes −
kých Budějovicích a ke 
svému jihočešství se hrdě 
hlásí. „Žiju sice v Praze, ale
jsem Jihočeška a tento kraj
mám moc ráda. Vyrůstala
jsem v rodině herců. Tatí nek
byl Oldřich Slavík a ma −
minka Ludmila Slancová.

Mám tedy to herectví v ge−
nech,” přiznala sympatická
herečka a dabérka.

Přijímací zkoušky na prá−
va se jí nezdařily, a tak za−
čala pracovat v brněnském
studiu rozhlasu. Vystu do −
vala brněnskou JAMU obor
herectví, kde získala titul
MgA. Po dokončení studia
se stala členkou činohry
Národního divadla Brno. 

Když před skoro 17 lety
dělala na Nově soutěž
Nejslabší, máte padáka,

dostala se do škatulky ‘bezcitné
bestie’. „Kdyby lidi tušili, že na mě
stačí křiknout a já se rozpláču,”
řekla s úsměvem Zuzana Slaví −
ková, která je matkou dvou dětí
a její manžel je dabingový herec
a režisér.

Slavíková se teď objevila i v roli
Moravačky v novém seriálu Ka me −
ňák po boku řady kolegů, pře −
devším Oldřicha Navrátila, Václa va
Vydry, Pavla Kikinčuka a řady dal−
ších. Dokázala tak, že má smysl
pro humor, který jí prý celý život
pomáhá zvládat případné starosti.

Těší se už na léto, kdy si odpo−
čine a s rodinou se vydá na dovo−
lenou. A možná, že jedna z cest
bude i do rodných jižních Čech. 
(pru), foto: archiv ZS, TV Nova...

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Začnou s opravou
kulturáku

Letos na jaře začnou rekonst −
ruční práce kulturního domu ve
Strakonicích. V první etapě za
více než 50 milionů korun zre−
konstruují restauraci a jednu
část. Modernizace kulturního
domu za celkových 80 milionů,
která by měla  přinést i větší 
kapacitu, lepší podmínky pro
účinkující i diváky. 

„Práce musí firma zvládnout
do deseti měsíců poté, co sta−
veniště převezme. Práce zatím
nenaruší kulturní a společenské
akce. Náklady uhradí město
z rozpočtu,” řekla mluvčí města
Markéta Bučoková. Radnice
chce celkové úpravy zařízení ze
60. let minulého století stihnout
v tomto volebním období.

Dočkají 
se medvědů

Příkop hradu a zámku v Českém
Krumlově, zapsaný na sezna−
mech UNESCO, se konečné do−
čká nových medvědů, kde už
druhým rokem žije jen jediný.
Medvědi do zámeckého příkopu
jako symbol patří už od 16. sto−
letí, ale od roku 2017, kdy uhy−
nula dvaatřicetiletá medvědice
Kateřina a rok před ní medvěd
Petr Vok, tak zůstává jen 21letá
medvědice Marie Terezie. Nyní
správa zámku hledá vhodné dva
nové obyvatele. Objevit by se
mohli do podzimu.

Zmírnili podmínky
Do rozporu se dostali stra ko −
ničtí radní a stát. Město na −
stavilo podmínky pro získání
obecních bytů, ale ministerstvo
vnitra varuje, že by mohly
být diskriminační a vše by tak 
mohlo skončit u soudu. Jednou
z podmínek, aby občan Stra −
konic dostal obecní byt, byla je−
ho bezdlužnost. Proto město
podminku vyhlášky zruší. Zá −
jemce o pronájem bytu s pří−
padným dluhem musí výběrová
komise minimálně připustit do
soutěže, jako vítěze už ho pak
samozřejmě vybrat nemusí.

Zuzana Slavíková

Zuzana Slavíková 
jako moderátorka televizní soutěže

Nejslabší, máte padáka!

V seriálu Ulice

už nedává padáka

Návrh připravovaného rozdělení
na zóny upravila správa Národního
parku Šumava. Například nepatrně
zvětšila kulturní krajinu, což jsou
hlavně obývané a zastavěné loka−
lity. Nový návrh reaguje na připo−
mínky veřejnosti. 

Nově má zóna kulturní krajiny,
což je lokalita s nejmírnějším re −
žimem, tvořit 1,2 procenta parku.
V původním návrhu se jednalo 
o 0,9 procenta plochy. Znamená to,
že kulturní krajina se navýší o při−
bližně 300 hektarů. 

NP Šumava také navýšil zónu pří−
rodní, která má být zcela bez zásahu
lidí, z 27 procent na 27,7 procenta.
Zóna přírodě blízká, která počítá

s minimálním zásahem lidí, místo
původních 27 procent zabere 24,6
procenta. V hierarchii třetí kategorií
je zóna soustředěné péče. V této
oblasti se mimo jiné počítá s těžbou
dřeva. Původní návrh vyčlenil na zó−
nu přírodní péče 45 procent, po
úpravách je to 46,6 procenta. Čtvr −
tou kategorií je výše zmíněná kul −
turní krajina.

Park také navýšil zónu přírodní,
která má být zcela bez zásahu lidí.
Zóna přírodě blízká, která počítá
s minimálním zásahem lidí, místo
původních 27 procent zabere 24,6
procenta. V hierarchii třetí kategorií
je zóna soustředěné péče. V této
oblasti se mimo jiné počítá s těžbou

dřeva. Čtvr tou kategorií je výše 
zmíněná kulturní krajina.

„Úprava původního návrhu, který
park představil v půlce ledna, vy−
chází z vyjádření veřejnosti. „Cel −
kem jsme obdrželi 236 připomínek.
Jelikož jsme zohlednili většinu
z nich, změnil se původní návrh zo−
nace,“ uvedl mluvčí šumavského
národního parku Jan Dvořák.

Upravenou podobu zonace bude
řešit Rada NP Šumava. Pak bude ná−
vrh předán ministerstvu životního pro−
středí, které připraví zonaci do podoby
vyhlášky a pošle ji do legislativního
procesu. Návrh schválený ministrem
životního prostředí vymezí podobu
Šumavy na následujících 15 let. (pru)

Upravili rozdělení zóny v NP Šumava
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Hvězdy v českobudějovickém pla−
netáriu začínají zářit digitálně.
Nová technologie přináší nejen sa−
motný zážitek noční oblohy, ale
i další zajímavé možnosti. Na ku−
poli planetária promítá záběry
z vesmíru, obrázky souhvězdí, růz−
né animace i celooblohová videa
a filmy. S kvalitním ozvučením, no−
vými sedadly a celkovou úpravou
sálu se planetárium halí do hávu
nové digitální éry. Rozsáhlá re −
konst rukce stála 14 mi lionů korun.
Akci fi nancoval zřizovatel planetá−
ria Jihočeský kraj.  

Modernizace budějovické−
ho planetária začala už minulý
rok. Na první pohled to zven−
ku není patrné, ale uvnitř pro−
bíhají velké změny. Kopule, na
níž jsou hvězdy promítány,
byla vyměněna za novou,
s akustickou izolací pro opti−
mální zvuk v sále. Hlavní
změnou je pořízení systému
digitální projekce, který z vel−
ké části nahradí klasické pro−
mítání hvězdné oblohy pů −
vod ním optomechanickým

přístrojem. Přístroj Zeiss ZKP 1 ze
šedesátých let ale zůstává nadále
zachován a plně funkční. 

„Jsme hrdí na původní přístroj
a necháváme si jej jak pro jeho
histo rickou hodnotu, tak i pro jeho
technické přednosti,“ řekla Jana
Tichá, ředitelka Hvězdárny. 

Dodává, že doplnění digitální pro−
jekcí významně rozšiřuje možnosti
pořadů. Nově například umožňuje
promítat v barvě průlety vesmírem
od planet sluneční soustavy až po
celé galaxie. Návštěvníci budou 

moci sledovat fotografie vesmíru,
animace, obrázky souhvězdí i filmy,
což je při fulldome projekci vizuálně
velmi působivé.

Budějovické planetárium fun go −
valo od sedmdesátých let v téměř
nezměněné podobě a nyní se ote −
vírá světu jako první digitální pla −

netárium na jihu Čech.
Hvěz dárna a planetárium
České Budějovice je jediná
profesionální instituce v Již   −
ních Čechách, zabývající se
astronomickým výzkumem
a seznamováním široké ve−
řejnosti s astronomií a jí
příbuznými vědami. 

Hvězdárna a planetárium
se nachází v Háječku na
soutoku Vltavy a Malše.
Pobočka na Kleti patří ke
světové špičce ve výzkumu
planetek a komet. (pru)

Hvězdy září digitálně

českých polích zase vidět tradiční
plodiny, tomu nabízím jednodu−
ché řešení: zrušme povinné přimí−
chávání biopaliv do pohonných
hmot,“ opět prosazuje jasný cíl
Radka Trylčová. Ta chce místo
zbytečných dotací do biopaliv
otočit pozornost Evropské unie
spíše k boji proti suchu a k ochra−
ně vody. „Zadržování vody v kraji−
ně nebo projekty podporující čis−
totu vody jsou mnohem účelněj−
ším vynakládáním evropského
rozpočtu než to, co vidíme právě
třeba na poli podpory biopaliv
teď,“ zdůrazňuje kandidátka ob −
čan  ských demokratů do Evrop −
ského parlamentu. Trylčová, stej−

ně jako její strana, prosazuje v pří−
stupu k Unii „zlatou střední cestu,“
podle níž nechce z Unie vystupo−
vat, ale prosazuje její zásadní re−
formu, protože všechno v pořádku
v EU také rozhodně není. 

Podnikavé srdce
Evropy
Malí a střední podnikatelé mohou
Radku Trylčovou znát také jako
dlouholetou ředitelku krajské hos−
podářské komory a ženu, která se
díky tomu dobře vyzná v tom, jak
evropské normy mohou dusit fir−
my všech velikostí. Radka Tryl −
čová proto může být jedním z mála
budoucích europoslanců, kteří bu−
dou přirozeně bránit podnikání
a jeho svobodu v naší zemi. Podle
Radky Trylčové potřebují české 
firmy jednotný evropský trh, jen
nezbytně nutnou regulaci, a hlavně
zásadní snižování byrokracie.
„Srdce Evropy je známé svými 

zlatými ručičkami, ale i ty potřebují
uvolnit od někdy zbytečné evrop−
ské regulace,“ říká Trylčová.

Patriotka 
z jihozápadních Čech
Během profesní doby působila na
řadě míst našeho regionu, v němž
strávila celý svůj dosavadní život.
„Přestože jsem z Manětína a Plzně,
mám i šumavské srdce a s ním bu−
du v Evropském parlamentu bojo−
vat za zájmy naší repub liky, ale
i prosazovat řešení, která jsou spe−
cifická pro region, kde žiju,“ před−
stavuje svou vizi práce europoslan−
kyně Radka Trylčo vá, která kandi−
duje jako číslo 5 na kandidátní listi−
ně občanských demokratů.  

Srdce z Jihozápadu  do Evropy!
dokončení ze strany 1�

Radka Trylčová: Náš region potřebuje být v Bruselu slyšet

Radka Trylčová
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Kraj má více
obyvatel

Jižní Čechy mají zase o něco ví−
ce obyvatel. Loni se jejich počet
zvedl o 1937. V kraji žilo na
konci roku 642 133 lidí. Jižní
Čechy zůstávají šestým nejlid−
natějším krajem v republice.

Na jih Čech se nově přistě −
hovalo 6697 obyvatel. Narodilo
se zde 6748 dětí, o 132 méně
než v roce 2017. Největší pří−
růstek v porodnosti zaznamena−
lo Českobudějovicko, kde loni
přišlo na svět přišlo 2197 dětí.
Mírně klesla ale i úmrtnost.

Stejný okres evidoval v rámci
kraje nejvyšší nárůst ve statisti−
ce pohybu obyvatelstva. Na
Českobudějovicko se loni při−
stěhovalo 3137 nových obyva−
tel. V celém kraji činil přírůstek
stěhováním 1885 lidí.

Lidé loni na jihu Čech uzavřeli
3407 sňatků. Naopak 1438
manželství skončilo rozvodem.
Počet obyvatel České republiky
loni vzrostl o téměř 40 000 na
10 649 800 lidí. Většinu přírůst−
ku způsobila migrace. Do Česka
přišlo ze zahraničí rekordních
58 148 lidí. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Výzva
Pánové, kteří jste absolvova−
li základní vojenskou službu
v Líních u Plzně u vojenské−
ho útvaru 2494 v roce 1966
až 1968, ozvěte se. 
Setkání bývalých záklaďáků

se uskuteční v sobotu 
4. 5. 2019 ve 14:00 hodin

v Chotěšově u Plzně 
v Res tauraci Pod Klášterem.

Kontakt: 
739 690 532, 604 692 023

Novou turistickou sezónu zahájili
jihočeští památkáři na přelomu
března a dubna. Do obnovy hradů
a zámků letos investují na 100
milionů korun. Dokončí také expe−
rimentální obnovu středověké 
věže v Rožm berku nad Vltavou
a Horskou zahradu v Českém
Krumlově. Zámek Hluboká zase
nabídne prohlídky reprezentačních
pokojů s bývalým ministrem kultu−
ry Danielem Hermanem. 

Co ale není moc příznivá zpráva
pro návštěvníky pamatek, vstupné
na většině zámků a hradů zdraží
o 20, někde o 30 korun.

„Hlavním důvodem zdražení je 
jak inflace, tak i vyšší ceny energií 
a náklady, které souvisí s restau −
rátorskými a stavebními pracemi,“
uvedl ředitel jihočeských památ ká −
řů Petr Pavelec. Památkový ústav
v kraji potřebuje na minimální pro−
voz, mzdy a hlavní aktivity 200 mi −
lionů korun ročně, od státu dostane
60 milionů, zbytek řeší s krajem
z výnosů návštěvnické sezóny. 
Vloni památky v kraji navštívilo přes
milion lidí.

A co všechno nového se pro tu−
risty letos chystá? Památkáři třeba
dokončí několikaletou experimentál−
ní obnovu středověké věže Jako −
bínka v Rožmberku nad Vltavou.

Zámek Hluboká se dočká opravy
a odvodnění opěrné zdi pod Horní
zahradou a připraví projekt pro 
obnovu skleníku v zimní zahradě.

Ve Vimperku pokračuje tříletá
obno va horního hradu za 120 milio−
nů korun, které památkáři získali
z dotačního programu. Červená
Lhota letos dokončí odbahnění
rybní ka za 23 milionů korun. Zámek
v Jindřichově Hradci obnoví arkády
u rondelu, Landštejn omítky hrad−
ních plášťů, Třeboň oplocení u No −
vohradské brány a chystá i návštěv−
nické centrum v bývalé faře Do −
manín. Dačice zase oživí zá mecký
park, klášter Zlatá Koruna opraví
historické záchody.

Památky nabídnou i nové expo −
zice. Jindřichův Hradec výstavu
loutek i kolekci o rodu Černínů se
stovkami předmětů včetně stanu,
daru tureckého sultána  císařskému
vyslanci Heřmanu Černínovi. Land −
štejn vystaví dělové koule nale −
zené v hradní studni, Červená Lhota
představí obnovený pokoj prin −
ce Aloise Alexandra Schönburg−
Harternsteina.

Nejnavštěvovanějšími památ −
 kami byly v roce 2018 hrad a zá−
mek Český Krumlov, kam přijelo
nej ví ce turistů ze všech pamá −
tek v ČR, skoro 430 tisíc lidí.
Třetí pak byla Hluboká s 288 000
lidmi. (pru)

Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže zamítl návrh konsorcia 
firem, že zadání stavby severní
části obchvatu Českých Budějovic
bylo nezákonné. Stavba, jež je
součástí budované dálnice D3,
tak může začít. Jde o úsek dálni−
ce Úsilné – Hodějovice, dlouhý
7,2 kilometru.

Druhou část obchvatu, úsek Staré
Hodějovice−Třebonín, začaly firmy
stavět na konci. Úsek dlouhý 12,5
kilometru postaví italsko−slovenské
sdružení firem. Cena zakázky je
sedm miliard korun a dokončena by
měla být v létě 2022.

Zatím poslední jihočeský úsek D3
mezi Veselím nad Lužnicí−Bošilcem
dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD
v říjnu 2017. Na něj navazuje část
Bošilec−Ševětín dlouhá 8,1 kilomet−
ru za 1,2 miliardy korun a první řidi−
či by po ní měli jet letos v červnu. 

Na posledním úseku D3 k hrani−
cím s Rakouskem ŘSD připravuje

dokumentaci EIA a vykupuje po−
zemky. Dálnice D3 na jihu Čech by
měla být k hranicím s Rakouskem
hotová do roku 2024. Ve stejném
roce by se měla začít stavět dálnice
ve středních Čechách. D3 má spojit

Prahu s Českými Budějovicemi a ra−
kouskými hranicemi, kde se napojí
na rakouskou rychlostní silnici S10.
Dálnice D3 by měla měřit zhruba
170 kilometrů, nyní je v provozu asi
50 kilometrů. (pru)

Stavba obchvatu Budějovic má zelenou

ŘSD Vizualizace části obchvatu ČB

Do památek investují na 100 milionů
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Zatímco pro většinu lidí jsou za−
městnanecké benefity každodenní
součástí pracovního života, pro 
seniory žijící v domovech a stacio−
nářích napříč republikou, je tomu
přesně naopak – možnost opět za−
žít docela obyčejné radosti života,
jako je procházka lesem nebo pro−

jížďka na kole, je pro ně nesmírně
vítaným zpestřením. Společnost
Sodexo se jako expert na kvalitu
života dlouhodobě snaží seniorům
tyto obyčejné radosti umožnit
v rámci iniciativy Plníme přání se−
niorům. Do finále se letos dostalo
34 projektů ze všech koutů repub−
liky a díky solidaritě veřejnosti se
u všech podařilo vybrat požadova−
nou částku, kterou Sodexo zdvoj−
násobilo. Ve fondu na Plnění přání
seniorům je tak 872 551 korun.

Procházka lesem je
ten nejsnazší lék na splín
nebo stres. Zní to jako
samozřejmost, ale mno−
hým seniorům působí
i krátká procházka bo−
lesti nohou, zad a hlavně
kloubů. Členo vé klubu

SenSen proto požádali o prostředky
na nákup nordic walkingových holí.
Při chůzi totiž více zapojují svaly
horní části těla, a navíc poskytují li−
dem další opěrné body pro rozložení
váhy, takže se snižuje zátěž kloubů.

Řadu přání, s nimiž se lze se −
známit na webových stránkách
www.plnime−prani−seniorum.cz, by
mnozí považovali za samozřejmost.
Na pří klad nová kuchyňská linka,
o kterou si napsali senioři z Do mova
se zvláštním režimem Pomocné 

ruce. Nejen pečení a vaření, ale
i umývání nádobí – činnost, kterou
mnozí bytost ně nesnášejí a do po−
slední chvíle odkládají – je pro klien−
ty s chro nickými duševními one −
moc ně ními vítanou zábavou. Pro
mnoho z nich jsou totiž podobné
činnosti něco, na co byli celí život
zvyklí a dávalo jejich životu řád.  

Kdekdo si svůj odchod do dů −
 chodu spojuje s časem klidu, kdy
se bude moci naplno věnovat své
zahrád ce. V realitě je to samé kle −
čení a složité vstávání. Pak je i tako−
vé obyčejné pěstování jahod pro 
mnohé, hlavně nepohyblivé, seniory
vzdáleným snem. Tak rádi by natáhli
ruku k zemi a sladký červený plod
utrhli. Jejich přání lze splnit napří−
klad pořízením vyvýšeného mobilní−
ho záhonu.

Také první elektrické rikši v ČR pro
seniory byly pořízeny díky  příspěvku
z projektu Plníme přání seniorům.

Když maminka odešla před dvěma lety
do starobního důchodu, nastal obrovský
zlom. Zdraví jí pořád sloužilo, ale ovdo−
věla a bála se nečekaných výdajů.
Škudli la každou korunu, vzdala se svých
zálib a nikam necho dila. Ne ní to zvlášt−
ní? Bydlí ve vlastním domě, který má
hodnotu ně ko lika milionů, ale nemůže si
vyskakovat, pro  tože myslí na zadní kolečka.

Moje kama rád ka pracuje v Ka  na dě.
Divila se, proč ma min ka nepo bírá Ren tu
z ne  movitosti, když má dům. Oka mžitě mě
napadlo: Dů chod ce si vezme půjčku, aby
si přilepšil? A z čeho ji bude splácet? To 
nedává smysl!

Kouzlo je v tom, že senior nic
neplatí. Do stane pe níze, ale
nemovitost nikomu nepro −
dává, je stále jeho. A splátky?
Ty při jdou na řadu, až když
zemře nebo když se rozhodne
dům či byt prodat.

Všechno jsme si dů−
kladně pro klepli. Když
maminka pochopila, že
zů sta ne ve svém mi  lova −
ném domě, a přesto do−
stane peníze, tak se jí
Renta zalíbila.

Společnost FINEMO.CZ
jí dopo ručila pravidelný
měsíční příjem. Ona se
ale nakonec rozhodla, že
chce celou sumu dostat
najednou. Nejdřív zvelebila zahradu a zre −
konstruovala koupelnu a kuchyň. Tím
hodnotu domu ještě navýšila. Pokud by−

chom ho jednou museli pro−
dat, rozhodně neproděláme,
ale takhle teď přemýšlet ne −
chci. Trochu peněz si dala bo−
kem a zbytek půjčky si vylo −
ženě užívá.

Měli jsme prostě kliku. Spo −
lečnost FINEMO.CZ začala
sjednávat Rentu z nemovitosti
v roce 2015. V ČR je zatím je−
diná, licenci získala od České
národní banky. Nebylo co řešit.

A maminka? Cestuje, sportuje, plánuje
dovolenou, a teď si koupila elektrokolo.
Své sny si plní i ve stáří.

Nízký důchod? Polepšete si s Rentou z nemovitosti!

Chcete vědět víc?
▪ Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější

dotazy na www.rentaznemovitosti.cz.
▪ Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
▪ Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
▪ Jsme držiteli licence České národní banky

na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Výhody Renty z nemovitosti:
▪ Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
▪ Za života nemusíte nic splácet.
▪ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem 

svého bytu či domu.
▪ Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Vítr ve vlasech nebo čerstvě
utržené jahody seniorů   

Město Plzeň vyjádřilo potřeb−
nost provozování takzvané od−
lehčovací služby, která vznikla
při organizaci Domov – plzeň−
ská hospicová péče, z.ú. Tato
služba, kterou zajišťují sestry
a pečovatelky týmu domácího
hospice, umožňuje odpočinek
lidem dlouhodobě pečujícím
o těžce nemocného člověka.
Podmínkou pro to, aby na ni
město mohlo přispívat, je za−
řazení služby do základní sítě
poskytovatelů sociálních slu−
žeb v Plzeňském kraji. O toto
zařazení si musí organizace
sama požádat.  

Poskytování odlehčovací, ji−
nak též respitní služby v domá−
cím prostředí, radnice vnímá
s ohledem na požadavky obča−
nů, ale i současné trendy, jako
velmi žádoucí. Na území města
totiž mobilní služba tohoto dru−
hu citelně chybí, což bylo pro
vyjádření podpory dané organi−
zaci klíčové.

Ten, kdo 24 hodin pečuje
o bezmocnou osobu, má nárok
na odpočinek. Celodenní péče
o člověka v terminálním stádiu
nemoci vede časem k naprosté−
mu  fyzickému i psychickému
vyčerpání pečovatele. Terénní
odlehčovací služba zastoupí
dočas ně v této roli pečujícího,
kterému tím umožní odpočinek
nebo vyřízení nezbytných zále−
žitostí mimo domov. Součástí
péče jsou ošetřovatelské úkony,
podávání jídla a pití, hygiena,
doprovod, dohled nad nemoc−
ným a podobně. 

Na podporu
odlehčovací

službě 



6 Rozhled – Jižní Čechy 4/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

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

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

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

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení 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.

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

pro školní rok 2019/2020:

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

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Česká inspekce životního prostředí
uložila pokutu 200 000 korun, kte−
rou musí zaplatit Ředitelství silnic
a dálnic za nepovolené kácení
v jižních Čechách. Pokutu 50 000
Kč dostala pražská firma KNAP,
která kácela. ŘSD a firma porušily
zákon o ochraně přírody. 

„Šlo o nepovolené kácení a zásah
do biotopu zvláště chráněných druhů
živočichů u dvou silnic v Blatné na
Strakonicku,” uvedli inspektoři život−
ního prostředí. ŘSD nechalo loni

v dubnu mimo rozsah vydaných po−
volení pokácet dvě lípy a dále sedm
dřevin, které byly biotopem zvláště
chráněných druhů živočichů, páchní−
ka hnědého a kovaříka rezavého.

Proti rozhodnutím se ŘSD a firma
KNAP odvolaly. Odvolací orgán le−
tos v březnu odvolání zamítl a sank−
ce potvrdil. „Rozhodnutí tak nabylo
právní moci,“ dodala mluvčí České
inspekce životního prostředí s tím,
že v kontrolách nepovoleného káce−
ní bude úřad pokračovat. (pru)

ŘSD dostalo pokutu kvůli kácení
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej pro−
dáte. Je známo, že se stále vyskytuje
v této oblasti mnoho nepoctivců.
Máme pro Vás tip, kde se zaručeně
nemusíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Bance se můžete nezávaz−
ně přesvědčit. Obslouží Vás příjemný
a profesionálně proškolený per−
sonál, který poskytuje bezplatné
odborné poradenství a individuál−
ní přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané, či dokonce
poškozené zlaté, ale i stříbrné

šperky. Dále je možné zpeněžit
i jiné předměty, např. stříbrné pří−
bory, zlaté a stříbrné zubní korun−
ky, mince, investiční zlato i stříb−
ro. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat. Manažer nám
sdělil, že: “V současné době se cena
ryzího zlata pohybuje na Londýnské
Burze kolem 31 000,− Kč za unci.
Zákazníkům garantujeme nejlepší vý−
kupní ceny a profesionální a poctivé
jednání.” Neváhali jsme a zeptali se
při opětovné návštěvě Zlaté Banky
v Plzni jedné ze zákaznic na to, jak
byla s prodejem svého zlata či stříbra
spokojena. Dozvěděli jsme se, že se
jmenuje paní Plavcová a do Zlaté

banky přišla prodat zlaté náušnice,
prsteny a řetízky, za něž nakonec 
získala 11200,− Kč. “Jsem moc spo−
kojená, ani mě nenapadlo, že můžu
dostat tolik peněz. Jednání na úrovni,
ochota a slušnost, to se hned tak 
nevidí, mohu jenom doporučit,“ říká
s nadšením paní Plavcová.

Prodej zlata je při dnešních cenách
velmi  výhodný  způsob znovu zhod −
nocení  peněz, tak  neváhejte ani Vy.

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

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

13:00 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.

CENA ZLATA JE STÁLE NA VRCHOLU

Na Hradišťském vrchu u Kaplice
na Českokrumlovsku vznikla nová,
30 metrů vysoká rozhledna. Vidět
je z ní do širokého okolí a za do−
brého počasí dokonce Alpy. Jižní
Čechy tak získaly novou turistic−
kou atrakci.

Náklady na stavbu rozhledy vyšly
na skoro za 12,5 milionu korun.
Investorem byl Svazek měst a obcí
Pomalší, který získal zhruba devíti−
milionovou dotaci.

„Tato rozhledna, která je ve výšce
780 metrů nad mořem, má přispět

k rozvoji turismu v novohradském
podhůří, zvýšit návštěvnost města
Kaplice i regionu Novohradsko−
Doudlebsko,” řekl koordinátor pro−
jektu Tomáš Šedivý.

Zajímavostí je, že její půdorys od−
kazuje na tvar pětilisté růže ve znaku
šlechtického rodu Rožmberků. Auto −
rem projektu rozhledny je brněnský
architekt Pavel Jura. Konstrukce
stavby kombinuje modřínové dřevo
a ocelové pozinkované prvky.

O rozhlednu na vrchu, kde bý −
valo keltské osídlení, stálo město
Kaplice delší dobu. „Bohužel nám
stavbu nedovoloval územní plán
a taky jsme se museli dohodnout
s památkáři,“ řekl starosta Kaplice
Pavel Talíř. 

Pro město a okolí je podle něho
náročné konkurovat v turistické
přitažlivosti Lipnu, Českému Krum −
lovu nebo Třeboni a okolí. „Máme
tady fenomén – hrady na Malši
a rozhledny by měly být další zají−
mavostí,“ dodal Talíř. Stavba roz−
hledny podle projektu z roku 2015
začala loni v létě. Klub českých tu−
ristů k ní vyznačil několik pěších
tras a v budoucnu by ji měla zna−
čená trasa propojit s dalšími roz−
hlednami v okolí. (pru)

Z nové rozhledny jsou vidět Alpy

Letos bude asi málo medu. Hynou
totiž ve velkém včelstva. Někteří
včelaři na jihu Čech také přišli o ce−
lé chovy. Příčinami mohou být loň−
ské horké léto, varroáza i viróza. 

V okrese České Budějovice zazi−
movali včelaři asi 12 000 včelstev.
Na jarních veterinárních kontrolách
se jich objevilo méně než 10 000,
přičemž běžný  úbytek včel je podle
Pokorného do deseti procent.

„Včelstva nebyla schopna na−
klást dostatek dlouhověkých zim−
ních včel, protože varroáza byla na
takové úrovni, že tomu bránila.
A kvůli horku se těžko použily ně−
které lé čivé prostředky, protože by
mohlo dojít k předávkování,“ řekl
jed natel českobudějovické organi−

zace Čes kého sva −
zu včelařů Stanis −
lav Pokorný.

Jedním z následků úhynu včel−
stev je, že letos bude velmi málo tu−
zemského medu v celé ČR. Když
včely uhynou, musí včelař všechny
úly vyvařit. Starší  včelaři, kteří mají
více včelstev a přijdou o ně, pak
často s chovem končí. 

Jeden oddělek, ve kterém je šest
rámečků, stojí od 1500 do 3500 Kč. 

V Česku bylo loni podle statistik
632 000 včelstev. Většina chovatelů
je zájmová. Včely chová na 58,5 ti−
síce včelařů. Medu loni vyproduko−
vali nejméně za poslední čtyři roky.
Meziročně klesla produkce o čtyři
procenta na 8992 tun. (pru)

Bude málo medu? 
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Mezi svými rýmy – tak se jmenuje
již v pořadí třetí sbírka básní pro
plzeňského rodáka Petra Baťka,
herce, který působí v Národním di−
vadle, na chebské či kladenské
scéně a momentálně dotáčí hlav−
ní roli v novém seriálu Tomáše
Magnuska Čechovi.

Křest publikace, kterou nádherně
ilustrovala Jihočeška a malířka
černobílých obrazů Michaela Žem −
lič ková, se uskutečnil v Národní ka−
várně v Praze, kterou během její his−
torie navštěvovala celá řada vý−
znamných osobností – od Václava
Havla, přes Jaroslava Seiferta, Karla
Čapka, Jana Wericha i T. G. Masa −
ryka. Výtěžek knihy jde na florbalistu
Radka Zelinku, který se loni v listo−
padu v Plzni stal obětí brutálního na−
padení nožem. Několik dní bojoval
na ARO o život a přišel o nohu.
Bojuje však statečně a křtu se do−
konce zúčastnil.

Samotný křest se konal za účasti
známých osobností. Rolí kmotrů
se ujali herečka Kristýna Janáčková
a herci Ladislav Frej, Ladislav
Županič, Roman Štabrňák, režisér,
producent a také předseda Obce
spisovatelů ČR Tomáš Magnusek
a filmař a režisér (mj 13. komnat
ČT) Patrik Ulrich. Nechyběl ani
hudeb ník, saxofonista Felix Slová −
ček, který během křtu zahrál dvě
skladby. Kniha se nepolévala, ale
křti la se nastříhanými papírky
s jednotlivými verši.

Petr Batěk není jen hercem, ale ta−
ké hudebníkem, moderátorem, ale
i básníkem. Po sbírkách veršů Ona
má křídla a Výkřik motýla, poslal do
světa Mezi svými rýmy.    

„Ta knížka je úplně jiná, doslova
svítí. Je bílá s černobílými ilustrace−

mi od skvělé výtvarnice černobílých
obrazů ‘jedním tahem’ Michaely
Žemličkové, jejíž obraz T. G.
Masaryka mj. nyní visí v Českém
domě v USA a díla od ní má řada
osobností… Jsou to nádherné,
křehké kresby, které se skvěle pro−

pojují s mými básnička−
mi. Mám z toho velkou
radost, zvláště proto, že
se povedlo dát dohroma−
dy publikaci, která má
ještě charitativní rozměr,”
prozradil Petr  Batěk.

„Já to nevzdávám.
Stalo se to a život jde dál,
musí. Jsem rád, že mám
kolem sebe tak skvělé lidi
a moc děkuji za to, že si
Petr Batěk a jeho přátelé
vybrali právě mě a touto
nádhernou knihou se roz−
hodli mi pomoct. Moc si

toho vážím,” řekl velmi skromě
Radek Zelinka, který na křest dorazil
s partnerkou a manažerem florbalo−
vého klubu DDM Kati Kadaň. Kromě
knihy dostal k svátku, který ten den
slavilo také speciální a ve světě uni−
kátní krystalové víno, od Michaely
Žemličkové, která je i autorkou návr−
hu etiket vín Jarmila, také originál
kresby, kterou si sám vybral.

„Já jsem dostala v minulosti pár
žádostí o to, zda bych někomu ilus−
trovala sbírku básní. S úctou jsem
vždy odmítla, ale Petrovi jsem ne−
uměla říct ne. Ty verše jsou totiž tak
krásné, křehké a je to něco, s čím
se sama ztotožnuji, co sama cítím,
a když jsem ho poznala i lidsky, ne−
mohla jinak. Jsem za to moc ráda,
zvláště, když tím mohu ještě jakkoli
pomoci tak úžasnému a statečnému
člověku, jakým Radek Zelinka je.
Pro mě je ctí, že jsem něčeho tako−
vého součástí,” doplnila výtvarnice
Michalea Žemličková. 

„Každý, kdo si knihu Petra Baťka
Mezi svými rýmy zakoupí, například
přes náš e−shop nebo v sítích pro−
dejen knihkupectví, přispěje na již
zmíněného mladého handicapova−
ného sportovce. Objednávat knihu
básní lze přímo na e− shopu vydava−
telství: http://aos−knihy.cz/kniha/
mezi−svymi−rymy. A ti, kteří si ji tou−
to formou zakoupí, ji dostanou do−
konce od autora podepsanou,” do−
dal nakladatel Pavel Mészáros. 

(pru), foto: Jaroslav Hauer

Jihočeška Michaela Žemličková ilustrovala
pro herce Petra Baťka knihu básní, která pomáhá

Písecká nemocnice je s příchodem
jara o něco vlídnější a barevnější.
Zasloužily se o to děti z družiny
Základní školy E. Beneše v Písku,
které pod vedením vedoucí vy −
chovatelky Radky Zapletalové
nama lovaly pro nemocnici
řadu obrázků. Ty zdobí
chodby několika oddělení.

„Žáci této školy nám vy−
tvořili řadu obrázků, které na
odděleních interním, dět−
ském, akutní rehabilitace,
mamografie a magnetické
rezonance zdobí naše  ne−
mocniční zdi. Děti svá díla
tvořily při pobytu ve školní

družině, a to hned na několik
témat: pohádky, motýli, fan −
tasy svět a příroda. Jsme 
rádi, že prostředí, jehož zákla−
dem je bělostná čistota, zdobí
i něco barevného a vese lého,“

uvedla hlavní sestra písecké nemoc−
nice Květoslava Slabáková.

Na obrázcích pracovaly děti
ze všech oddělení školní družiny 

ve věku šesti až deseti let. „Jejich
autorkami jsou z velké většiny dív−
ky, fantazijní světy jsou však vý−
hradně dílem chlapců – žáků první
a druhé třídy. Nejvíce autorů je prv−
ňáků a druháků. Nejčastější vý −
tvarnou technikou byla kresba su−
chým pastelem – tak byli vytvořeni
například motýli a fantazijní světy,
dalšími použitými technikami byla
kolorovaná kresba tuší, malba tem−
perou a vodovými barvami. Děti
na obrázcích pracovaly s nad −
šením, umocněným především vě−
domím, že přinesou povzbuzení
a dobrou náladu pacientům ne−
mocnice, kterou mnohdy samy do−
bře znají – jako její pacienti, nebo
jako návštěvníci,“ dodala Radka
Zapletalová. (pru)

Obrázky dětí zdobí zdi nemocnice



9Rozhled – Jižní Čechy 4/2019 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



10 Rozhled – Jižní Čechy 4/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Loňský rok byl z hlediska výskytu ků−
rovce v ČR asi nejhorším v celé histo−
rii. Vlastníci lesů se potýkali s velký−
mi problémy při zpracování napade−
ných stromů a následně s prodejem
dříví. Prognózy na rok letošní nejsou
o nic lepší. Vyřešit tyto starosti pomá−
há společnost KM Wood s.r.o., která
se zabývá nákupem a prodejem dříví
a veškerými lesnickými činnostmi.
Na nejčastější otázky spojené s ků−
rovcovou kalamitou nám dnes odpo−
ví Ing. Karel Maršík, jednatel společ−
nosti KM Wood s.r.o. Tato společnost
se zabývá komplexními lesnickými
činnostmi a výkupem dřeva.

Co je to vlastně kůrovec?
Kůrovcovití jsou rodem brouků, kteří
napadají živé stromy a zpravidla se je−
jich larvy živí lýkem, které se nachází
pod kůrou stromů. Jedná se o malý
hmyz o velikosti okolo 0,5 cm. V České
republice je nejrozšířenějším kůrov−
cem lýkožrout smrkový, který je jedním
z nejvýznamnějších kalamitních škůd−
ců na smrku.

Jak poznám kůrovcový strom?
V raném stádiu napadení se pozná
tento strom tak, že na jeho kmeni v ků−
ře jsou malé závrty, které signalizují, že
brouk je již zavrtán v kůře nebo pod
kůrou. Často jsou zde patrny hnědé dr−
tinky. Dalším významným příznakem
napadení je opadávání ještě zelených
jehlic. Pod stromy se nachází vrstva
opadaného zeleného jehličí. V koneč−
né fázi jehlice stromu rezavějí a opa −
dává kůra. V tomto stádiu je zpravidla
dokončen vývoj larev a brouci opouští
napadený strom.

Jak se proti kůrovci bránit?
Kůrovcem napadené stromy jsou po−
třeba intenzivně vyhledávat, včas zpra−

covat a ošetřit proti vylétnutí škůdce
z napadeného stromu, aby se zamezi−
lo jeho následnému šíření. Obranu
proti lýkožroutu smrkovému upravuje
a nařizuje Lesní zákon. Nejefektivnější
obrana je včasné rozpoznání napade−
ného stromu, jeho vytěžení a ochrana
vhodným chemickým postřikem nebo
oloupáním kůry kmene. Pokud máte
v lese stromy, které již nemají kůru,
jsou již bez brouků, kteří opustili napa−

dené stromy a napadli další, pak od−
voz napadených stromů bez jejich asa−
nace není řešením. Tím pouze převe−
zete kůrovce do jiné lokality.

Vlastním les, který je napaden
 kůrovcem. Pomůžete mi s jeho 
zpracováním?
Primární činností naší společnosti jsou
služby v lesnictví – těžba dřeva a jeho
následný výkup, zejména pro drobné
vlastníky lesa. V případě zájmu vlastní−
kovi poradíme a pokud se dohodne−
me, jsme schopni celou těžbu zreali −
zovat včetně prodeje dřeva. Protože se
však v současné době potýkáme s roz−
sáhlou kůrovcovou kalamitou prak −
ticky na celém území ČR, jsou naše

výrob ní kapacity
omezené. Proto je
dobré si naše
služby objednat
včas a nenechá−
vat celou záleži−
tost na poslední

chvíli. Ke zpracování kůrovcové těžby
používáme veškeré moderní těžební
technologie.

Kam dříví prodat?
Dříví jsme schopni koupit, a to jak vytě−
žené naší firmou, tak i dříví, které má
vlastník již připravené k prodeji. Důle −
žitou věcí je, aby nás vlastník vždy
před těžbou informoval, abychom si
upřesnili případnou sortimentaci, která
je při prodeji dřeva důležitá. Zejména
dnes, kdy je trh se smrkovou kulatinou
přehlcen a odbytové možnosti jsou
stále menší. Proto je důležité vyrábět
takové např. délky, které se momentál−

ně nejlépe prodají. Cena smrkového
dřeva neustále klesá vlivem velké na−
bídky na trhu, proto je velmi důležitá
konzultace s odběratelem před samot −
nou těžbou. Neznamená to však, že
nejsme schopni vykoupit jiné délky,
tloušťky, které má prodávající již připra−
vené. Může se ale stát, že možnosti
a cena dříví nebudou v dané situaci
ideální. Dříví jsme schopni rychle a ply−
nule odvážet svými vlastními kamiony.

Mám vytěžený les, co s ním dál?
V případě zájmu vlastníka jsme schop−
ni uklidit plochy po těžbě, následně je
zalesnit a dále zde vykonávat pěstební
práce. Vše v souladu s Lesním záko−
nem. Tyto činnosti je třeba z důvodu
omezených kapacit nasmlouvat včas.
Cena za tyto práce se řeší s každým
vlastníkem zvlášť dle množství a nároč−
nosti prací. Pokud se vlastník rozhod−
ne les prodat, a to jak před těžbou, 
nebo již vytěžený, jsme mu schopni
prodej zprostředkovat.

S jakýmkoliv dotazem se na nás můžete obrátit 
telefonicky +420 602 192 512 nebo na e−mail: 

kmwood.marsik@gmail.com.

Nepřehlédněte naše webové stránky 
http://www.tezbadreva.cz

Kůrovcová kalamita
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Tradiční výrobce tavených sýrů TANY
z Nýrska se v posledních dvou letech za−
čal věnovat i výrobkům na čistě rostlinné
bázi a vytvořil novou
značku a řadu výrobků
s názvem TUDLEE.
Výrobky s touto značkou
TUDLEE by měly pomoci
uspokojit stále rostoucí
zájem spotřebitelů o pro−
dukty neživočišné ho pů−
vodu. Všechny TUDLEE
výrobky obsahují pouze
pečlivě vybírané suroviny z rostlinných zdrojů
a příznivce moderní stravy by měly zaujmout
nejen svým čistě rostlinným složením, ale
i jejich vyváženým poměrem.

Žádný z TUDLEE produktů neobsahuje le−
pek, sóju, laktózu, ale ani palmový olej nebo
geneticky upravené suroviny.

Jednu skupinu TUDLEE
produktů tvoří sladké
dezerty složené z chia
semínek, kokosového
mléka a ovocných pyré
ve čtyřech různých pří−
chutích – s jahodou,
s mangem, s jablkem
a skořicí a s va nilkou.
Výjimeč ná kombinace

chia semínek, kokosového mléka a ovocné
složky je vhodnou alternativou pro osoby tr−
pící alergií na živočišná mléka a obsažená
chia semínka díky vysokému obsahu roz−

pustné vlákniny napomáhají k udržení
energie a rovnováhy organismu
během celého dne.
Další skupinou TUDLEE pro−
duktů jsou 100% rostlinné alter−
nativy k sýrům v roztíratelné, ale
i plátkovatelné podobě. Pou −
žitím kokosového tuku anebo
jemně rozemletých mandlí zís−
kávají tyto výrobky chuť téměř
nerozeznatelnou od jejich mléč−
ných příbuzných. V teplé i stu−
dené kuchyni si najdou své
místo všude tam, kde je zákaz−
ník zvyklý používat sýr.

Poslední a i da−
tem uvedení na
trh nejmladší
sk upinou jsou
dvě luštěninové
pomazánky plné rostlinných bílkovin a přes
svůj krátký „obchodní život“ si už i tyto výrob−
ky nachází stále větší okruh zákazníků. První,
z červené čočky, manga a kari, je spíše pro
milovníky asijských chutí. Druhá, z fazolí, raj−
čat a papriky, potěší vyznavače pikantních 
tónů. Obě varianty navíc doplňuje znovu
obje vená, bezlepková alternativa obilovin – 
jihoamerická quinoa.
Společnost TANY, spol. s r.o. tak zavedením
značky a řady TUDLEE sází na zdravý životní
styl a výrobky z této řady chce potěšit přede−
vším příznivce moderních potravin.            (pi)

TUDLEE − rostlinné výrobky z Nýrska



12 Rozhled – Jižní Čechy 4/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Všechno je o rovnováze energií,
aneb: Nevážíme si toho, co má−
me, nevážíme si sami sebe. Vše
je o sexu, o penězích a závislos−
ti. Dva příklady za všechny.
Znám lidi, kteří mají miliony, ale
místo toho, aby si vážili toho, co
mají, hádají se, neváží si sami sebe,
a tím i druhých. Berou drogy, nad−
míru užívají alkohol, a tak spějí
k pomalému zániku svého života.
Nikdy jsem to nepochopil a ne −
pochopím. 
Jedna moje klientka dostala od
svého manžele (podnikatele) k še−
desátinám 1,5 milionu a důchod
10.000 Kč měsíčně, protože jí platil
sociální a zdravotní pojištění,
přesto že nikdy nepracovala. Jí to
ovšem nestačí a chce po něm další
peníze. Řekla mu, že ho bude žalo−
vat, protože „ji okradl“ a nedal další
miliony, které má. Paní si ovšem ne−
uvědomila, že její manžel mohl vy−
tvořit dluh x milionů a nemusela mít
„paní nenažraná“ vůbec nic a přijít
i o to, co jí dal. Její manžel se mohl
„naštvat“ a vytvořit fingovaný dluh.
Paní si neumí užít ani těch 1,5 mili−
onu, co dostala. Dokonce mu řekla,

že ji okradl a že ho bude žalovat.
A jaký byl výsledek? Její manžel
v důsledku oné nespravedlnosti, že
se o nic nezasloužila, dostal moz−
kovou příhodu, takže ani
on nemá z našetře−
ných milionů na stáří
prakticky nic.
Musím se přiznat,
že jsem moci
peněz nepodle −
hl a budu se tě−
šit, že nepodleh−
nu. Dě lám vše
pro to, abych je
vydělal, ale i utratil.
Jsem naštěstí bo−
hém a snažím se užívat
život naplno bez ohledu na
peníze. Mnoho lidí by mohlo namít−
nout, že se mi to dobře říká, když
mám peníze. Ano, mám, ale to
proto, že chci. A všichni můžeme
mít jen to, co chceme, ne, co neví−
me. Přistoupil jsem na životní filo−
sofii, která vychází z čínského pří−
sloví: „Může být šťastný jen ten,
kdo se smíří s tím, co má!“
Moje další přiznáni je, že jsem si
dříve nevážil toho, co jsem vždy
měl a po čem jsem toužil. Měl jsem
v životě i štěstí, které ke spokoje−
nosti také přispěje, a věřím, že mě
neopustí. Ale kdyby náhodou
z mého života zmizelo, budu se
stejně radovat ze života i nadále
a těšit se z toho, co jsem dokázal
a že po mně něco zůstalo – ne−
smazatelná stopa, která se za
mnou potáhne dál. A to vše díky

tomu, že se řídím Budhistickým:
„Odpustit, neočekávat, nelpět.“
Pokaždé jsem měl a mám „náhrad−
ní program“, kdybych neměl pení−

ze. Odešel bych do vysně−
ného ráje, který jsem si

našel, a tím je Kam −
bodža. Tam lze do−
bře žít i za poměr−
ně málo peněz
a celoročně je
tam teplo a teplá
voda 30 °C.
Opravdu na ni−

čem a na nikom
nelpím. Žiji podle

svých představ a ni−
čeho nelituji. Vždy jsem

byl svůj a jen já ponesu od−
povědnost za to, co jsem udělal, či
neudělal. Dnes vím, že se vše
vrací. Jednou jsem zmlátil muže
na ulici pod tíhou ovlivnění jeho bý−
valé ženy, která se mnou žila. Po
třiceti letech se mi to i s úroky vráti−
lo, a to už jsem věděl, že jsem se
tehdy nezachoval dobře, protože
moje tehdejší partnerka neměla
pravdu a lhala mi.
Zkreslila situaci
mezi ní a bý−
valým partne−
rem ve svůj
prospěch a já
se nechal v důsledku sexuální 
přitažlivosti negativně ovlivnit.
Udělal jsem špatnou věc, která
se mi desetinásobně vrátila zpět.
Vše jsem klidně opustil a šel dál,
když mi to nevyhovovalo a nebylo

to v můj prospěch. Mnoho lidí by
řeklo, že jsem sobec. Ano, přizná−
vám, že jsem, a nelituji toho. Asi
bych předčasně zemřel stresem,
kdybych nebyl, protože podle mé
teorie „vše je pomíjivé“, i náš život,
který je nejdůležitější!
Vztah je dar a je na nás, jak
dlouho a komu jej darujeme.
Každý má právo do vztahu do−
brovolně vstoupit i z něj dobro−
volně vystoupit. Na smrtelné po−
steli budeme sami před sebou
hodnotit vše, co jsme udělali, či ne−
udělali. Každému z našeho okolí
bude úplně jedno, jak se cítíme, až
budeme hodnotit svůj život. Jestli
zemřeme stresem dříve, protože
jsme v sobě dusili to, co nám nevy−
hovovalo, nebo žili jsme s tím, že
nám více záleželo na tom, co si
o nás myslí naše okolí, než co
chceme my. Trpěli jsme na úkor
druhých a neuměli jsme s tím nic
udělat.

Proto všem pře−
ji, nenechte se
ovlivňovat ni−

kým a ničím a žijte
svůj život naplno.
Život máte jenom je−
den a jiný už nikdy

nebude. Žijte tak, abys−
te nikdy nelitovali toho, co jste
udělali či neudělali. Všem dopo−
ručuji mít náhradní program,
kdyby něco nevyšlo. Nebuďte
na nikom a na ničem závislí.
Závislost je totiž katastrofa.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nenechte se ovlivňovat nikým
a ničím, žijte svůj život naplno!

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda něco málo o sobě

Jihočeské dopravní kamionové 
firmy řeší, zda po brexitu získají
všechna potřebná povolení. Obá −
vají se i větší práce s proclením
zboží a front na hranicích. Do
Velké Británie jezdí mnoho firem.

„Vůbec nevíme, co bude. Zažil
jsem dobu povolení, celního odba−
vování a bojíme se, že v téhle
Evropě to bude dvakrát tak striktněj−
ší, než to bylo. To samotné stání na
hranicích vem ďas, ale bude to zdr−
žení, to si řidič musí odtrpět. Ale

abychom se tam vůbec dostali, aby
to množství vstupních povolení čes−
ký dopravce dostal a mohl tak od−

vézt zboží našich zákazníků,” uvedl
ředitel divize nákladní dopravy
Comett Plus Tábor Radek Šrůma.

Společnost má pro britský trh ně−
kolik velkých zákazníků. Někteří na−
opak než spediční problémy řeší ob−
chodní stránku celé situace. „Pokud
brexit bude dokončen a nebude no−
vé hlasování, asi až realita ukáže,
jak to bude vypadat a s čím se bu−
deme muset poprat,” dodávají svor−
ně majitelé dopravních firem.

Britský parlament zatím neschvá−
lil dohodu o podmínkách brexitu,
kterou sjednala vláda premiérky
Theresy Mayové s unijními vyjedná−
vači. Mayová připustila, že Británie
může požádat o odklad termínu 
odchodu. (pru)

Kamionové firmy řeší co po brexitu 
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HLEDÁM zedníka obklada−
če na opravu chalupy u Vo −
lyně. Tel.: 730630880. RR
90229

JSTE VYUČENÁ cukrářka /
cukrář a hledáte zajímavou
práci v mladém kolektivu
na horách, s ubytováním
zdarma? V dlouholeté za−
běhlé firmě s bohatými 
zkušenostmi a s možností
rozvoje vlastního potenciá−
lu věcí v oboru cukrařina
hledá vyhlášená cukrárna
Café 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. Dále
přijmeme servírky a stu−
dentky na víkendové brigá−
dy. Nabízíme velmi slušné
platové ohodnocení a uby−
tování zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555.
RR 90270 

KOUPÍM tato křesla 
a tento typ křesel. Stav 

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

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

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 

KOUPÍM tato křesla 
a tento typ křesel. Stav 

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

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu ja−
ko Piko, Merkur, Husch, Igra
a jiné, i ve špatném stavu.
Nebo jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 190056

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, ko−
vový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698. PM
190023

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

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice
či ur če né fotografie do ro−
ku 1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořen ky, sošky tanečnic,
figur ky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová ra−
dia, staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a starou
bižuterii. Tel.: 603872698.
PM 190025

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré bake−
lit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer, Glass −
hüt te, Doxa, Prim aj., se
stop  kami i bez. Porce lánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lam pičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960. Vy −
kou pím i celou sbírku nebo
pozůstalost. Sběratel. Na bí −
zím so lidní jednání. Tel:
608979 838. Email: an−
tikvs@seznam.cz. PM
190020

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhodu−

je. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

KOUPÍM staré pivní lah ve
a sklenice s ná pisy pivo −
varů, tel. 732170454, sbě−
ratel. RR 90015

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mo−
bilní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m 
x 3 m x 3 m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vl−
nitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušovic −
kou buňku, obloženou pa−
lubkami. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od 25000,−
Kč. Dále prodám marin −
gotku, oblo ženou palubkami,
zařízenou k okamžitému
používání. Za jištění dopravy
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 dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028 

VZKAZY andělů Míša
Ander sová. Poradenství
a služby. Regenerace a te−
rapie duše a těla – http://
vzkazy−andelu−cz.webno−
de.cz, https://m.facebook.
com/vzkazyandelu. Tel.:
732309006. RR 90215

MÁTE doma nábytek
a chro  mový trubkový ná −
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do ro−
ku 1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 80225

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

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s  nelí −
nající bavlníkovou srstí
nevy žaduje střihovou úpra−
vu, jenom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s  nad −
šením. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
Cena dohodou. Kontakt – 
e−mail:hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 90128

SEZNAMUJEME české že−
ny s bavorskými muži.
Informace přes www.vdej−
sedobavorska.cz.  nebo tel.
720409101.

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší staveb −
ní 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

PÁNOVÉ, přijeďte si už teď
pro bohatou pomlázku za
mnou, do hnízdečka erot.
potěšení. Zve vás Aricia na
současné originální foteč−
ce, 42 166/66, ňadra č. 4.
SMS ne, volat od 8 h. ráno
přes den. Tel.: 603773286.
KŘI PM 190080

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

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Sluš né jednání. 

E−mail:
klsp@seznam.cz 
Tel.: 607946866. 

RR 90131

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 6. 5. 2019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR90001
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Slavný herecký manželský pár Eva
Hrušková a Jan Přeučil zavítal na jih
Čech. V nově postaveném kulturním
domě v Sepekově na Písecku pobavil
malé i velké. Ohlasy jsou skvělé 
a i sami herci byli reakcemi nadšení.

Dopoledne Hrušková s Přeučilem
hráli pro skoro 200 dětí ze školek a škol
ze Sepekova a okolí pohádku, kterou
hrají téměř denně po
celé republice. Večer
pak dospělé pobavili
svý mi historkami ze
života i z profese a
vzpomínkami na kole−
gy. Průvodcem veče−
ra byl jejich blízký ka−
marád, moderátor
René Kekely.

„Publikum v Sepe −
kově bylo fantastické.
Opravdu velmi milí 
lidé, skvělí diváci
a jsme moc rádi, že
jak dětem, tak i dospělým se naše představení lí−
bilo,” uvedl herec Jan Přeučil, který má na jižní
Čechy skvělé vzpomínky. Nejenže tu dva roky
sloužil vojnu, v českobudějovických kasárnách,
ale v té době zde poznal svou první lásku, kterou
si tehdy také z mladické nerozvážnosti obou vzal.
„Byla to moje první velká láska. Vzali jsme se, ale

po krátkém čase jsme se zase rozešli. Ale
v dobrém. Na tu dobu velmi rád vzpomí−
nám,” prozradil herec a dabér Jan Přeučil.

Eva Hrušková zase prozradila, že letos
slaví 15. výročí jejich svatby, a také ona
50 let od natočení první Československé
televizní Popelky, kde hrála tehdy jako 17letá
hlavní roli spolu s Jiřím Štědroněm. „Nyní
vychází kniha, kteru jsem udělala s nakla −
datelem Pavlem Mészárosem a je plná vzpo−
mínek, historek i nikdy nezveřejněných fo−
tek. Opravdu se mají čtenáři na co těšit,” po−

dotkla Eva Hrušková. Po večerní talk show násle−
dovala malá autogramiáda a herecký pár rozdal
desítky fotografií a podpisů...

Kdo další bude VIP hostem či hosty v sepekov−
ském kulturáku, není zatím jasné, ale během pár
týdnů by se informace měly objevit na webu i fa−
cebooku zařízení i obce. (pru)

Přeučilovi pobavili malé i velké




