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Budou ve Strakonicích volby na podzim?
Hnutí Strakonická Veřejnost čeká,
že Ústavní soud rozhodne o plat−
nosti komunálních voleb co nejdří−
ve. Pak by se dalo stihnout nové
hlasování na podzim. Čím později
ale soud rozhodnutí vynese, tím se
„paralyzování“ města protáhne.
Hnutí, v čele něhož
stojí starosta Strakonic
Břetislav Hrdlička, po−
dalo v květnu druhou
ústavní stížnost, za obě
zaplatilo soudní po−
platek, celkem téměř
80 000 Kč. Požádalo
přitom Ústavní soud
o přednostní projedná−
ní druhé stížnosti.
Vleklý spor o volby
komplikuje hospodaře−
ní města i rozhodování
o významnějších zále−
žitostech.
Komunální volby ve
městě loni vyhrálo
vládnoucí hnutí Strako−
nická Veřejnost výsled−
kem 51,1 procenta. Kandidát za
Změnu pro Stralonice Karel Janský
ale podal na výsledky voleb stíž−
nost, v níž tvrdil, že Strakonická

Veřejnost byla v kampani zvýhodně−
na v radničním zpravodaji i na výle−
pových plochách.
Krajský soud volby zneplatnil,
Strakonická Veřejnost podala v pro−
sinci 2018 ústavní stížnost, ale
Ústavní soud vrátil věc krajskému

„Druhá stížnost reflektuje druhé
rozhodnutí krajského soudu, kde
si myslíme, že to svoje usnesení o
neplatnosti voleb nedostatečně
odůvodnil. A to, jak to odůvodnil,
nás naplňuje mírným optimis −
mem, že bychom s naší stížností

soudu, který výsledky voleb ne−
uznal nanovo. Vítězné hnutí podalo
na konci května druhou ústavní
stížnost, o té ÚS stále nerozhodl.

mohli uspět u Ústavního soudu,“
řekl Oberfalcer.
„Žádali jsme o to, aby soud
rozhodl co nejrychleji, ale příslib

žádný není. Vycházíme z předpo−
kladů, přání,“ řekl starosta Břetislav
Hrdlička.
Ten však přišel s tvrzením, které
by tak jen dosvědčovalo, že ne−
závislost justice v ČR v podstatě
nefunguje. „Máme indicie, že soud−
ce krajského soudu Zde−
něk Strnad prohlásil, že to
Strakonicím nikdy nedá,“
podotkl místostarosta
Oberfalcer. Penězi na po−
platek za ústavní stížnosti
přispěli Oberfalcer, sta−
rosta Hrdlička i další člen
hnutí, ředitel městského
kulturního střediska Fran−
tišek Christelbauer.
Strakonice, kde žije 24
tisíc obyvatel, kvůli ne−
uznanému výsledku voleb
dodnes vede rada z mi−
nulého volebního období,
ovšem s omezenými pra−
vomocemi. Město si ne−
mohlo schválit rozpočet
na tento rok, už půl roku
hospodaří v rozpočtovém provi−
zoriu, nemůže například vyplácet
dotace ani zahajovat nové inves−
tiční záměry.
(pru)

Prodají hřbitov
Hodně netradiční transakci od−
souhlasili zastupitelé ve Veselí
nad Lužnicí na Táborsku. Město
zde od církve koupí hřbitov a za
to pak biskupství poskytne
peníze na zbytek opravy kostel−
ní věže. Kostel Povýšení svaté−
ho Kříže poničila v roce 2017
vichřice. Od loňského září je věž
v rekonstrukci.
Peníze z veřejné sbírky, dota−
cí a dalších zdrojů na pěti−
milionové náklady nestačily.
Římskokatolická církev proto
hodlá peníze z prodeje hřbitova,
tedy 1,7 milionu korun, použít
na opravu věže. Další zhruba
půl milion doplatí město.

Poštovna
se stěhovala
Legendární nejstarší česká
poštovna, která se před 10 lety
odstěhovala ze Sněžky, se opět
stěhovala! Tehdy ji zachránila
parta nadšenců před zkázou
poté, co se tam vybudovala no−
vá stavba. Z kempu na Javorové
skále se přesunula jen o pár
stovek metrů dál přímo na
Monínec. Loni kemp změnil ma−
jitele. Ten původní se spojil
s provozovatelem areálu a ten
stavbu odkoupil.

Přijdou
o finančák?
Stát plánuje propustit až 500
úředníků ve finanční správě. To
se pochopitelně dotkne i finanč−
ních úřadů v menších městech
a omezení služeb či úplné ru−
šení. První takové zprávy mají
v jihočeských Dačicích, kde by
to pro podnikatele a živnostníky
znamenalo velký problém. Sta−
rosta už poslal otevřený dopis
krajskému řediteli finanční
správy. Ministryně financí
Schillerová sice tvrdí, že nic
takového nedopustí, ale vedení
města i místní podnikatelé se
obávají, že alespoň jisté omeze−
ní služeb stejně přijde.
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Skoro Jihočech
Josef Dvořák má novou knihu
vedla. A to přesto, že
jsem kdysi řekl, že už
žádné knihy a zpovědi
o životě,“ pronesl nej−
slavnější český vodník
Josef Dvořák, který na
křtu dostal dort ve tva−
ru knihy, na níž sedí
vodník. A od naklada−
tele Pavla Mészárose
dostal i vodníka do za−
hrádky. „Ten bude na
chalupě. A už mám

Herec Josef Dvořák je rodákem
z Horní Cerekve, městečka, které
kdysi bývalo součástí Jihočeského
kraje, dnes patří k Vysočině. Na
své dětství vzpomíná rád, i když
pak vyrůstal více v severočeské
Kadani. Pomezí jižních Čech
a Českomoravské vrchoviny je mu
blízké. I na to vzpomíná ve své no−
vé knize Na kafi s Josefem Dvořá−
kem, kterou s ním napsal publi−
cista Petr Matějček a vydalo nakla−
datelství AOS Publishing Pavla
Mészárosze.
Na křest jeho knihy přišly kama−
rádky Jana Paulová, Petra Čer −
nocká a Marie Tomsová. Nechyběl
ani kosmonaut Vladimír Remek.
Mimochodem Jihočech, rodák
z Českých Budějovic.
„Já jsem strašně rád, že jsem tu
mezi vámi, a že se tahle knížka po−

Honza málem králem, která se
z části natáčela také v jižních
Čechách, nedaleko Jistebnice na
Táborsku. Hlavní roli nakonec
dostal sice zpěvák Jiří Korn, ale
všechno mohlo být jinak.
„Mockrát jsem si říkal, že jde
o nádhernou postavu. Dokonce
jsem o ni kdysi dávno přišel. Když
byl v roce 1976 konkurs na po−
hádku, oblékli mě na Barrandově
do kostýmu, proběhly kamerové
zkoušky a já byl přesvědčen, že tu

Marie Tomsová, Jana Paulová a Josef Dvořák

i místo, kam ho posadím,“ podotkl
herec, který má díky svým vod−
nickým rolím jistou masku, které
se jen těžko zbaví. „To je to samé
u mě se Saxánou. Tohle máme po−
dobné, Pepo,“ poznamenala Petra
Černocká.
Málokdo ví, že Josef Dvořák
mohl být jedním z těch, kdo mohl
původně hrát roli Honzy v pohádce

Josef Dvořák
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roli budu hrát. Pak mě zavřeli do
šatny a řekli, abych nikam ne−
chodil. Neposlechl jsem, vyšel na
chodbu a tam jsem potkal Luďka
Sobotu ve stejném kostýmu. Na
roli se nás sešlo víc, ale nakonec ji
dostal Jirka Korn. Ale toho Honzu
mu vážně závidím, protože jde o fi−
guru, kterou bych si strašně rád
zahrál, anebo alespoň nadaboval,“
svěřil se 77letý herec a ředitel
svého Divadla Josefa Dvořáka.
Česká televize se opět pustila
do reprízování legendárního se−
riálu Rozpaky kuchaře Svato−
pluka. I na tuto práci herecký bard
rád vzpomíná:
„Moc rád na to vzpomínám,
jak by taky ne, když scénáře psal
Jaroslav Dietl a režíroval to
František Filip. A ještě asi dva
nebo tři roky potom, kamkoli
jsme přijeli, za mnou občas při−
šel číšník a zval mě na návštěvu
za šéfkuchařem do kuchyně…
Byla to krásná práce. Škoda, že
se dneska takové věci už ne −
dělají,“ dodal skoro Jihočech
Josef Dvořák.
(pru)
foto: Jaroslav Hauer
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019

Opět končí školní rok,
který hodnotíme ...
Dne 3. září 2018 zahájila naše
škola výuku 24. školního roku. Dá
se říci, že vhodně doplňujeme na−
bídku veřejných středních škol
v našem regionu.
Zvláštností výchovně vzdělávací−
ho procesu naší školy je, že výuka,
zvláště u denního studia jednotli−
vých oborů, probíhá v menších tříd−
ních kolektivech. Pedagogové se
mohou plně věnovat jednotlivému
studentovi a také pomáhat studen−
tům v rámci podpůrných opatření
a individuálních plánů.
Pokud hodnotíme výsledky vzdě−
lávání, a především výsledky ma−
turitních zkoušek, myslím, že jsou
velmi dobré. Právě ve výsledcích se
odráží shora uvedená forma výuky
na naší škole a věnovaná péče
o studenta.
Máme také úspěchy v oblasti
vzdělávání dospělých, kde se také
snažíme o kvalitní výuku, což se od−
ráží ve výsledcích vzdělávání.
Od 1. 9. 2017 byla zahájena vý−
uka oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika, a to dálkovou formou.
Umožňujeme tak doplnění přede−
psané kvalifikace pro zaměstnance
mateřských škol a školních družin
především v malých obcích našeho
regionu. O tento obor je v našem re−
gionu velký zájem.
Také v oblasti rekvalifikace si mo−
hou zájemci doplnit kvalifikace, a to
především u oboru kominík a elekt−
romechanik. I o tuto formu vzdělá−
vání je velký zájem.
Naše nabídka vzdělávání je tedy
pestrá.
Kladně také můžeme hodnotit vý−
sledky výchovně vzdělávací činnosti
v oblasti mimoškolní činnosti.
Ač je naše škola počtem studentů
denního studia menší, úspěchy se
dostavují i v mimoškolní činnosti.
Ve školním roce 2018/19 se stu−
denti naší jediné soukromé střední
odborné školy na okrese Domažlice
zúčastnili krajské předhlídky soutě−
že ve zpěvu a recitaci ruských auto−
rů – ARS POETICA na Západočeské
univerzitě v Plzni, umístili se na prv−
ním místě a postoupili do celostátní
soutěže.
Řeklo by se, že poprvé si jedou
vyzkoušet soutěž v neznámém pro−
středí, ve velké konkurenci dalších
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019

škol Plzeňského a Karlovského kra−
je, navíc v jazyce, který se studenti
učí jen ze zájmu v kroužku.
Máme se ale čím pochlubit. V só−
lové recitaci pro žáky středních škol
získal Erich Pross, student našeho
2. ročníku gymnázia 3. místo
a hudební skupina ve složení Petr
Obdržálek a Michala Boříková,
studenti 4. ročníku gymnázia, Vlada
Román, studentka 2. ročníku
gymnázia – zpěv a hudební dopro−
vod ukulele a klávesy a kytarista Víťa
Havrylyak, student 2. ročníku
obchodní akademie – zvítězili ve své
kategorii a postoupili do celostátní−
ho kola v Praze.
Rovněž třetí místo v okresním
kole soutěže v anglickém jazyce
a čtvrté místo v krajském kole sou−
těže v anglickém jazyce je úspě−
chem. Také jsme se zúčastnili
okresního kola v německém jazyce,
kde se naše studentka umístila na
třetím místě. To jsou úspěchy, které
nás těší a potvrzují hodnotu naší
pedagogické práce.
Naše hudební skupina, rozšířená
o další studenty, byla potěšit i senio−
ry v Černovicích, kam ostatně v mě−
nícím se složení jezdíme 2x ročně –
obvykle před Vánoci a kolem Veliko−
noc už řadu let, aby naši studenti
potěšili a rozveselili naše starší
spoluobčany svými adventními, vá−
nočními i velikonočními pásmy her,
říkadel a zejména písní a koled.
A budoucnost? Podněcovat záj−
my našich studentů, rozšiřovat je−
jich obzory a připravit je na jejich
budoucí studijní i profesní dráhu
v soukromé škole s možností indi−
viduálního přístupu ke každému
studentovi.
Máme však připravenou zají−
mavou novinku – od 1. 10. 2019 –
Konzultační středisko Staňkov
Fakulty veřejnosprávních a ekono−
mických studií v Uherském Hra−
dišti, kde jsme partnerem této
vysoké školy. Bude se jednat o ba−
kalářské a magisterské studium
oborů z oblasti správy a ekonomi−
ky – kombinovanou formu studia
podle zájmu veřejnosti. Konzultace
u kombinovaného studia se budou
konat o sobotách a nědělích.
Mgr. Jitka Boříková
zástupkyně ředitelky

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:
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.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

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

Stále přijímáme žáky
na denní i dálkové studium všech oborů
pro školní rok 2019/2020.
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

3

Nová pohádka dotočena,
Tresty za májku?
Za podříznutí májky nebude
nikdo trestně stíhán. K tako −
vému závěru došla po ně −
kolika týdnech jak jihočeská,
tak i plzeňská policie, když
pro věřovala trestní oznámení
kvůli obecnému ohrožení a po−
škozování cizí věci. Jak případ
v Čimelicích na Písecku, tak
v Plánici na Klatovsku policie
odloží. Podle ní nelze krimi −
nalizovat dlouholetou tradici
a nebyla doložena způsobená
škoda.

Známka s Háchou
Trochu „kontroverzní“ událost
připravilo jihočeské městečko
Trhové Sviny. Ke konci června
vydalo novou edici vlastní
známky, na které bude JUDr.
Emil Hácha, někdejší pro −
tektorátní prezident. Místní
jsou ale i po desítkách let
přesvědčeni, že tento muž byl
jednou z obětí nacistické moci.
Trhové Sviny nabízejí jak čtyři
známky s Emilem Háchou, tak
i se zdejším kostelem Nane −
bevzetí Panny Marie. Prezi −
dentský portrét je přitom v od−
lišném provedení než na loň−
ském tiskovém listě, který
připomněl v listopadu nástup
Háchy do funkce.

Mají mikrojesle
Unikátní projekt vznikl v Milev−
sku na Písecku. Jde o jediné
mikrojesle v Jihočeském kraji,
za které rodiče dětí neplatí nic.
Nabízí rodinnou, ale současně
plně profesionální péči pro ma−
ximálně čtyři děti, které ještě
nemají věk do mateřské ško−
ly. Cílem mikrojeslí je zajištění
podpory rodinám s nejmen −
šími dětmi v regionu Milevsko
tak, aby rodiče mohli do práce
nebo dostudovat. Rozsah času
umístění dítěte záleží na doho−
dě mezi rodiči a poskytovate−
lem služby. Financovány jsou
z příspěvků Centra mladé rodi−
ny Milísek přes operační pro−
gram Zaměstnanost a MPSV.
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hlásí Zdeněk Troška
Zakleté pírko je nová pohádka reži−
séra Zdeňka Trošky. Rodák z jiho−
českých Hoštic hlásí, že je dotočeno.
Napůl vznikala ve středních, zá−
padních a jižních Čechách. Počasí
štábu přálo a tak se téměř nic ne−
muselo měnit. Diváci se na ni mo−
hou těšit v předpremiérách mezi
Vánočními svátky, oficiálně do kin
vstoupí po Novém roce.
V hlavní roli Aninky diváci uvidí te−
prve 18letou Anastasii Chocholatou,
kterou znají ze seriálů Modrý kód,
Vyprávěj, Ohnivý kuře nebo filmu
Jiřího Mádla Pojedeme k moři.
„Potřeboval jsem ušlápnutou dí−
venku, její dvě filmové sestry jsou
pěkné metrnice a mají ji za služku.
Stázka vypadá jako takové nevinné
kuřátko pípátko a každý jí uvěří, že je

Zdeněk Troška a herecký tým

Lukáš Pavlásek v roli vodníka a Anastasie Chocholatá jako Aninka

hodná,“ prozradil Zdeněk Troška,
který scénář psal se svým kolegou,
Jihočechem Markem Kališem.
V pohádce Aninka najde kouzelné
pírko, s jehož pomocí přivolá prince

Vítka, zakletého do ptačí podoby,
kterého hraje student DAMU a herec
Petr Urban… „Když sestry odhalí,
že se Aninka přátelí s krásným
mladíkem, pírko jí ukradnou, zničí,

Dana Syslová jako čarodějnice

a Vítek kvůli tomu zmizí. Aninka se
proto vydává do světa svého milého
hledat…,“ a víc neprozradím, přijďte
do kina,“ láká Troška.
V jižních Čechách se Zakleté pírko
natáčelo na statku v obci nedaleko
Křemže, v Malenicích u Strakonic,
v Čejkovicích i pod hradem Helfen−
burg. V hlavních rolích se objeví
i herec a komik Lukáš Pavlásek, kte−
rý hraje vodníka, Dana Syslová jako
čarodějnice, Sára Sandeva coby zlá
kněžna nebo Lucie Polišenská či
Martin Stráský.
Teď režiséra i část štábu bude
čekat malá pauza a pak až do konce
roku postprodukce. To znamená
střih, barvení, ozvučení, hudba,
postsynchrony a pak se mohou mi−
lovníci hezkých českých pohádek
přijít podívat do kina.
(pru)
Foto: Fenix Film – Zakleté pírko

Sára Sandeva si zahrála zlou kněžnu (vlevo)
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Nové kulturní památky
Tři nové kulturní památky má
Jihočeský kraj. Jsou jimi obchodní
dům Brouk a Babka v Českých
Budějovicích, vila Theodora Fialy
v Blatné na Strakonicku a měšťan−
ský dům ve Slavonicích na Jindři−
chohradecku. O zapsání objektů na
seznam památek rozhodlo minis−
terstvo kultury.
U vily Blatná ministerstvo udělilo
status již dříve, ale město se odvo−
lalo. Vadí mu, že objekt je stavebně
i technicky ve špatném stavu.
„Druhý rozklad proti rozhodnutí
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019

ministerstva ale podávat nebu−
deme,“ uvedl místostarosta Pavel
Ounický.
Podle památkářů dává status kul−
turní památky větší šanci získat na
obnovu peníze z dotací a zaručuje
vlastníkům bezplatnou pomoc od
památkářů. V jižních Čechách je asi
5400 kulturních památek.
U obchodního domu Brouk a Bab−
ka je zajímavostí stále dochované pů−
vodní schodiště až mysticky vyšlapa−
né. I za minulého režimu byl objekt
velmi populárním obchoďákem, dnes
je spíš místem, kam zákazníci zavítají
spíš zřídka. Přesto je pro Budějovi−
čáky stále pojmem.
(pru)
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Část Temelína má stopku
Dálnice D3 má
další úsek
Budovaná jihočeská dálnice D3
má opět nově zprovozněnou část.
Od konce června se jím stal úsek
mezi Bošilcem a Ševětínem na
Českobudějovicku. Nově zprovoz−
něná část dálnice má 8,1 kilo−
metru, vyšla 1,5 miliardy korun.
„Postupovali jsme podle har−
monogramu. V tuhle chvíli je ve
výstavbě 40 kilometrů jihočeské
části dálnice D3,“ řekl mluvčí
ŘSD Jan Rýdl. Předchozí zpro−
vozněný úsek Veselí nad Lužnicí−
Bošilec, dlouhý 5,1 kilometru, je
v provozu od října 2017.
Na jaře začalo Ředitelství silnic
a dálnic stavět obchvat Českých
Budějovic, který bude součástí
D3 a hotový má být v září 2022.
„Tvoří ho část Hodějovice−
Třebonín, dlouhá 12,5 kilometru,
kde jsou náklady přes 7 miliard
korun, a 7,2 kilometru dlouhý
úsek Úsilné – Staré Hodějovice za
5,3 miliardy korun,“ uvedl Rýdl.
Jihočeská část by měla být
k hranicím s Rakouskem dokonče−
na do roku 2024, pokud nenasta−
nou komplikace či odvolací řízení
vlastníků pozemků. Ve stejném ro−
ce by se měla začít stavět středo−
česká část dálnice. D3, která bude
měřit 170 kilometrů, má spojit
Prahu s Českými Budějovicemi
a rakouskými hranicemi, kde se
napojí na rakouskou rychlostní sil−
nici S10. Momentálně je hotových
50 kilometrů.
(pru)

Druhý blok jaderné elektrárny
Temelín má na dva měsíce stopku!
Důvodem je pravidelná odstávka
a výměna části paliva. Energetici
při ní vymění 42 ze 163 palivových
souborů, prověří bezpečnostní
systémy. I s dodavateli se do od−
stávky zapojí asi 1000 lidí.
„Letos je to v Temelíně již druhá
plánovaná odstávka, na jaře ener−
getici na dva měsíce odstavili
první blok,“ uvedl mluvčí elektrárny
Marek Sviták.
Energetici mají při odstávce v plá−
nu téměř 12 000 činností. Vedle vý−
měny čtvrtiny paliva zkontrolují
i bezpečnostní divize. Technici plá−
nují 59 investičních akcí.

Temelínská elektrárna je největ−
ším výrobcem elektřiny v Česku,
kryje zhruba pětinu domácí spotře−
by. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci

Návrat lodní dopravy
V Dolní Vltavici u lipenského jezera
začalo fungovat nové přístaviště.
Lodní doprava se do zatopené a dří−
ve jedné z největších lipenských
obcí, která je součástí Černé v Po−
šumaví, vrací po skoro 30 letech.
Přístaviště postavila firma, která
provozuje lodní dopravu na jezeře,

hotel Resort Relax a další firmy
a občané obce. Jaké byly náklady,
zatím není jasné.
Podle dat Jihočeské centrály
cestovního ruchu navštívilo loni
Lipensko přes 610 tisíc turistů.
Nové přístaviště může přilákat
další.

2000. Loni vyrobila jihočeská
atomka 15,66 a od začátku letoš−
ního roku přes 7,3 terawatthodiny
elektřiny.
(pru)

Parník zde naposledy zastavoval
v roce 1992, tehdy byla provozova−
telem společnost ČSAD. „V nejširší
části Lipna tak vzniká největší do−
pravní křižovatka v místě, kde se
trasa parníku kříží s trasou přívozu.
Společnost, která parníky Adalbert
Stifter a Vltava provozuje, chystá na
léto řadu koncertů i kulturních akcí,
které turistům zpříjemní projížďku
na lodi,“ uvedl mluvčí turistického
spolku Lipensko Pavel Pechoušek.
Nové nástupiště parníku využijí
turisté, kteří přijedou z pravé strany
Lipna. Loď Adalbert Stifter pojme až
250 pasažérů, nabízí plavby v jižní
části nádrže. Loď Vltava pro 100 pa−
sažérů spojí v létě linkovými plavba−
mi Lipno nad Vltavou, Frymburk,
Dolní Vltavici, Černou v Pošumaví
ařHorní Planou. Více informací
a jízdní řád je na webu.
(pru)

Letiště v Plané hledá další uplatnění
V areálu Jihočeského letiště
v Plané u Českých Budějovic by
mohly vzniknout obchodní zóna
i parkoviště pro 97 kamionů. Více−
účelové centrum služeb pro veřej−
nost a tranzitní dopravu by mělo
být napojené na silnici I/3. Inves−
tiční záměr projednali krajští rad−
ní, schválit ho musí zastupitelé.
Výši investice kraj zatím neuvedl.
Rekonstrukce a stavba Jihočes−
kého letiště sklízí i kritiku, jelikož
kromě pražského Letiště Václava
Havla jsou všechna zařízení v re−
publice prodělečná a musejí se do−
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tovat. Řeči o tom, jak se zájemci
z řad byznysmenů a jiných ob−
chodníků jenom pohrnou, a jak
(jiho)Češi budou stát ve frontách,
až poletí na dovolenou k moři, se
nejspíš nevyplní.
„Víte, kolik by třeba letenka do
Řecka nebo na Kanáry musela stát,
když budete chtít letět z Budějovic?
Nejméně dvoj až trojnásobek toho,
co stojí nyní z Prahy, Brna nebo
Vídně…,“ kritizuje jeden z budě−
jovických zastupitelů to, že tohle
letiště se nikdy nemůže rovnat s tě−
mi, odkud jsou vypravovány stovky

letů týdně. Kraj proto spolu s měs−
tem hledají investora, respektive
partnera, který by s tím pomohl…
To, jak využít další volné pozem−
ky, nyní ale kraj i město řeší. Záměr
je ve fázi projektové přípravy.
„Zahrnuje parkoviště pro kamio−
ny, ubytovací zařízení, které by
mohlo sloužit i jako letištní hotel.
V části areálu by mohla být ob−
chodně−administrativní zóna včetně
rychlého občerstvení. Uvnitř by mě−
lo být i krajské školní hospodářství,“
uvedla Hana Brožková z kanceláře
hejtmanky Jihočeského kraje.
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Hejtmanství otevřelo na letišti kon−
cem června nový terminál pro cestu−
jící. Náklady byly přes 400 milionů
korun. Z jihu ČR do světa by se podle
představ kraje mělo létat v roce 2020.
Jihočeské letiště je nyní v provo−
zu bez světelné navigace i radiona−
vigace, pouze za viditelnosti ve
dne. Počet vzletů a přistání byl loni
5929, od září 2018 se kvůli stavbě
nelétá. V roce 2017 byl čistý obrat
45,5 milionu korun a zisk po zda−
nění 1,6 milionu. Vyplývá to ze sta−
tistik letiště. Za loňský rok nejsou
čísla ještě dostupná.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019

ZLATÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL
Výkup zlata ve Zlaté Bance se vyplatí

Podle MMF činilo v roce 2018 glo−
bální zadlužení 152 bilionu dolarů,
což představuje 225 % HDP celého
světa. Za posledních 10 let tedy
vzrostlo o 25 %. Riziko zhroucení fi−
nančního systému je tedy stále reál−
né. Proto se stále více vel−
kých hráčů na světových
trzích uchyluje k investi−
cím do zlata. Poptávka po
žlutém kovu tak jeho cenu
neustále zvyšuje.
Výkup drahých kovů je
v současné době nej−
rychlejší a nejjednodušší
způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální
cena se pohybuje okolo
31 000,− Kč za unci. „Své
zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit
na velmi zajímavé fi−
nanční částky“, konstatu−

jsem 11 tisíc korun, za které jsem si
koupila nějaké nové oblečení, dárky
pro děti, něco do domácnosti a ještě
mi zbylo“ pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvědčit.

Obslouží Vás příjemný perso−
nál, diskrétní prostředí při vý−
kupu drahých kovů je samo−
zřejmostí. Neváhejte a přijďte
ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesio−
nálním zjištěním ryzosti kovu.
je manager Zlaté Banky, který podle
svých slov za poslední dobu pocítil
značně stoupající počet zákazníků.
Paní Zemanová se rozhodla na−
vštívit Zlatou Banku v Plzni a infor−
movat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých šperků
po rodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, dostala
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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.
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Na Křížovou horu se vrátil zvon
Záchranka má nové
výjezdové místo
Jihočeská záchranná služba za−
hájila provoz nového výjezdového
stanoviště. Je v českobudějovic−
ké čtvrti Vltava. Sloužit by mělo
především k pokrytí událostí ve
dvou největších sídlištích Vltava
a Máj, které nově propojuje i silni−
ce, která jízdu zkrátí až o pět mi−
nut. V případě vážných událostí
pak každá minuta hraje roli.
„Záchranáři se na sídliště Vl−
tava vrací přibližně po 10 letech.
V minulosti zde už výjezdové
místo bylo, ale nacházelo se
v nevyhovujících prostorách,“
uvedla mluvčí záchranky Petra
Kafková. Na sídlištích Vltava
a Máj žije v součtu přibližně třeti−
na obyvatel jihočeské metropole.
Obě lokality jsou vzdušnou ča−
rou přibližně kilometr od sebe.
Jihočeská záchranná služba
má tak už v kraji 32 výjezdových
míst. Kromě toho také vyráží
k případům armádní helikoptérou
z letiště v Bechyni na Táborsku.
Záchranáři každoročně v Jiho−
českém kraji zasahují přibližně
u 80 000 událostí. Na každý den
tak připadá v průměru 220 vý−
jezdů.
(pru)

Český Krumlov je krásný a hojně
navštěvovaný, ale kdo ví, že nad
ním se nachází kdysi poměrně
slavné poutní místo? Křížová hora
zažívá jakousi reinkarnaci. Dokon−
ce se na ni po 77 letech vrátil
zvon. Nadšenci a dobrovolníci by
rádi, aby město, kraj i církev po−
mohli tomuto místu vrátit punc.
Původní zvon byl zrekvírován
v roce 1917 za prv−
ní světové války,
druhý zvon, který
nechala odlít Terezie
Schwarzenbergová,
zmizel za druhé
světové války. Zvon
nyní správci areálu
umístili do kaple,
14. září ho vyzved−
nou do zvonice a po
mši na svátek Po−
výšení svatého kříže
se poprvé rozezní.
„Náklady na odlití 53kilogramové−
ho zvonu byly 200 tisíc korun,“
uvedl správce areálu Dalibor Uhlíř.
Poutní areál Křížová hora se snaží
obnovovat i město. Opravuje kaple
podél přístupové cesty, dosud
do nich investovalo dva miliony
korun, sází stromy i keře. Na cestě
k areálu je šest výklenkových kaplí,
zvon bude ve zvonici osmiboké

kaple na vrcho−
lu. Na zvon se
peníze vybraly
ve veřejné sbír−
ce, která ale po−
kračuje. Správci
by chtěli opravit
fasádu.
Areál před rokem 1989
chátral, znovu otevřený je
od roku 2016. Není ale
zrovna výstavní. Potřeboval
by značnou finanční injekci,
ale i to, aby se sem lidé
mohli častěji podívat.
Srdcem areálu je osmi−
boká kaple, postavená v ro−
ce 1710. V roce 1928 kou−

Pojmenovala svých 50 koz
Tomu se říká láska ke zvířatům!
Majitelka rodinné farmy Výrov
v jihočeském Husinci Lucie
Schmiedová pojmenovala svých
50 koz, které chová. Farma, která
získává ceny v soutěžích o regio−
nální potraviny, vyrobí za měsíc
1000 litrů mléka, nejžádanější
jsou kozí kefír a sýry.
Vztah ke zvířatům měla Lucie od−
mala, chtěla se stát veterinářkou, ale
nemá ráda pohled na krev. Nyní
hospodaří s manželem a dcerou na
16 hektarech. Mají 70 koz, z toho je
45 dojných, ve stádu jsou i čtyři ple−
menní kozlové. Na kozy volá jmény,
zvířata na zavolání přijdou.
„Poznám je, vždyť je každá jiná.
Kozy se jmenují například Amálka,
Bára, Betyna, Bobina, Klárka, Líza
či Pepina. Jméno musí koze pad−
nout. Taky mám kozu Černý čumá−
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ček, pak je koza, která hučí, tak jí
říkám Hučilka a muž jí říká Bzu −
čilka,“ řekla farmářka.
Zemědělskou usedlost koupili
s manželem v červnu 2011. Před
tím žili v Budějovicích.

„Chtěli jsme na samotu a starat
se o dvě ovce a dvě kozy. Postupně
jsme chovali 100 ovcí, ale chov
v roce 2014 jsme zrušili a koupili
kozy. Jehňata nám lidé i kradli,“
svěřila se paní Schmiedová.
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pila kapli Terezie Schwar zenbergová
a nechala objekt opravit. Po roce
1950 vandalové areál ničili a zloději
rozkrádali. Věřící i ti, kteří si toto
místo zamilovali, by rádi, aby ča−
sem získalo podobný věhlas, jako
třeba táborské Klokoty nebo Římov
u Českých Budějovic.
(pru)

„Pořídili jsme pár koz, že si bude−
me pro sebe vyrábět sýry. Najednou
jich bylo dvacet. Nejprve jsme pro−
dávali na dvoře a farmářských tr−
zích. Časem nás oslovil řetězec,
produkty mu dodáváme každý týden
do více měst. Na trhy už jezdíme jen
do blízkých Chluman. Provozujeme
mlékárnu s technologiemi včetně
zařízení na pasterizaci,“ podotkla
chovatelka. Nejvíc se jim daří se
zrajícím sýrem gouda, jejž prodávají
celoročně. Za měsíc vyrobí 1000 lit−
rů mléka, ze 100 litrů mléka deset
kilogramů sýru.
Farmu, kde jsou i dva koně, tři
telata a nedávno se narodilo 11 ko−
ťat, hlídají tři maďarští ohaři a bor−
der kolie. Z dotací kupují seno
či granule pro kozy, balík sena
je loni stál 1600 korun, kozám vy−
drží dva dny.
Farmu rozšiřovat nechce, jen na
pozemku, kde rostou staré ovocné
stromy, by Lucie Schmiedová chtěla
jednou mít klokana.
(pru)
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Rekonstrukce části školy na centrum celoživotního vzdělávání
V SOŠ a SOU Sušice realizují
kromě výuky vlastních žá−
ků i celoživotní vzdělávání
různých věkových skupin.
V rámci projektu iROP s ná−
zvem „Rekonstrukce části
školy na centrum celoživotní−

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004930

Celoživotní vzdělávání v SOŠ a SOU Sušice
ho vzdělávání“ vznikly nově
zrekonstruované a nově vy−
bavené učebny pro výuku
technického vzdělávání pro
všechny věkové kategorie
zájemců.

5 miliónu korun. Předpoklá−
dáme, že s novým školním ro−
kem bude zahájena výuka ve
škole v Poštovní ulici, (kde jsou
tyto učebny umístěny) v rámci
celoživotního vzdělávání pro
zájemce různých věkových
skupin. Vše má za cíl podpořit
vzdělávání lidí a přispět k roz−
šíření zájmu o technické obory
od těch nejmenších dětí. Vě−
říme, že to přispěje k nárůstu
žadatelů a následně absol−
ventů technických oborů, kte−
rých je stále nedostatek na trhu
práce.
(pi)

Jedna učebna je speciálně vy−
bavena pro žáky mateřských
škol, další pro žáky základních
škol a poslední bude sloužit
pro dospělé uchazeče v rámci
celoživotního vzdělávání jako
posluchárna, která je vybavena
velmi moderní 3D technikou.
Celá akce byla dotována z pro−
středků EU částkou přesahující

Těšte se na nové díly Policie Modrava
Nova už na jaře začala s repríza−
mi svého úspěšného seriálu ze
šumavského prostředí Policie
Modrava, které mohou diváci sle−
dovat. Je proto evidentní, že
nejspíš hned po prázdninách
nasadí do vysílání poslední, III.
sérii těchto příběhů.
Policie Modrava je v součas−
nosti divácky nejúspěšnější půvo−
dní seriál této komerční televize.
Natáčení třetí a zároveň defini−
tivně poslední série skončilo loni
v říjnu. „Natočeno je osm nových
dílů a diváci se opět mohou těšit
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019

na své staré známé hrdiny, ale i ně−
které nové postavy,“ prozradil reži−
sér Jaroslav Soukup, který trvale
žije na Šumavské Kvildě.

Obě dosud odvysílané řady seriá−
lu s detektivním podtextem ze šu−
mavského prostředí dosáhly nad−
průměrné sledovanosti. Druhou řa−
du, vysílanou na podzim
2017, v průměru zhlédlo
1,8 mil. diváků 15+ (podíl
41 %), první řadu (vysílala
se na jaře 2015) dokonce
2,3 mil. diváků (podíl
53 %). Obsazení hlavních
postav třetí řady zůstává
stejné. Diváci by se tak
znovu měli setkat se Soňou
Norisovou, Jaroslavem

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Satoranským, Filipem Tomsou, Mi−
chalem Holánem, Janou Bouškovou,
Táňou Medveckou, Dušanem Sitkem
a dalšími herci.
Tento seriál zároveň poměrně hod−
ně rozšířil zájem lidí o Šumavu. Stále
jezdí stovky lidí na místa, kde příběhy
vznikaly. Dokonce si zde někteří lidé
koupili kvůli tomu chalupy nebo
domky, v kterých trvale žijí. „Díky
Policii Modrava doslova někteří obje−
vili krásy Šumavy. Ta je sice pro nás,
kteří ji známe, důvěrně známá,
ovšem stále něčím překvapuje,“ do−
dal režisér. Zda chystá něco nového,
neprozradil. Prý teď odpočívá a uvidí
se, co dál. Nicméně další sérii už
opravdu natáčet nechce.
(pru)
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Zlatá stezka – síť turistických cest
na Zelené střeše Evropy
Nejdelší a nejrozmanitější vyznamenaná turis−
tická stezka umožňuje putovat bez hranic od
Dunaje až po Šumavu. K 660 km bavorské
Zlaté stezky se nyní přidává 289 km české
sourozenecké cesty. Společně s napojovacími
cestami a příčnými spojeními tak vznikla mezinárodní turistická cestní
síť se 13 hraničními přechody o délce přes 2000 km.
Srůstá dohromady, co dohromady patří. Bavorský les, nejstarší německý
národní park a jediný prales, je hluboce srostlý s Národním přírodním par−
kem Šumava na české straně. Společně oba parky utvářejí největší souvislé
lesní pohoří ve Střední Evropě. Přírodní ráj v srdci kontinentu, nedotčený
a divoký, provinutý pěší cestní sítí. To je Zlatá stezka vedoucí tajemnými le−
sy, neporušenými vřesovišti, divokými říčními údolími, podél zámků, hradů
a malebných městeček. Zlatá stezka vás povede po stopách Keltů a Chodů,
obchodníků a rýžovatelů zlata, pašeráků a svatých. Budete procházet místy,
po kterých se kdysi přepravovalo „bílé zlato“ – sůl od Dunaje do Čech.
Podél Zlaté stezky pěšího turistu srdečně přivítají hostitelé s lůžky všech
kategorií a s regionálními specialitami. Odpočinete si, načerpáte nových sil
a opět se vydáte po Zlaté stezce Zelené střechy Evropy, kde je volnost
turisty nekonečná.

Prospekty i celou podrobnou knihu průvodce dostanete:
Informační centrum Plzeňského kraje a Bavorska
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň, Tel. +420 720 983 682
info.plzen@bavorskelesy.cz | www.bavorsko−cechy.eu
Informační centrum Bavorsko – Čechy
České Budějovice, Karla IV. 416/14, 370 01 České Budějovice
T +420 724 888 069 | info.cb@bavorskelesy.cz

Jihočeští filharmonici natočí hudbu pro film
Jihočeská filharmonie dostala pre−
stižní nabídku. Bude se podílet na
celovečerním filmu Balada pro
banditu, který natočí režisér
Vladimír Morávek. Film se bude
točit na ukrajinské Koločavě.
Novou filmovou verzi muzikálu
Balada pro banditu podpoří Česká
televize i Jihočeský kraj. Na hudbě
se s filharmonií budou podílet sólis−
té z brněnského Divadla Husa na
provázku. Vedení filharmonie inspi−
rovala Morávkova inscenace muzi−
kálu tak, že vznikly nové aranže a
koncertní verze.
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„Ukázala se jako nejúspěšnější
projekt Jihočeské filharmonie z po−
slední doby. Vladimíru Morávkovi
se to natolik líbilo, že ho napadla
myšlenka, že se ten film natočí
znovu v reálném prostředí Kolo −
čavy. Pro nás je důležité, že bude−
me v celovečerním filmu,“ řekl ře−
ditel 40členného orchestru.
První filmovou verzi muziká −
lového zpracování osudů Nikoly
Šuhaje loupežníka natočil Vladimír
Sís v 70. letech minulého století.
Fil har monii čekají také investice.
Od března do září 2020 chce

opravit sál. Náklady 25 milionů
korun zaplatí Jihočeský kraj, který
orchestr zřizuje. Nová budou se −
dadla, balkon, klimatizace, opraví
se varhany. Sál bude mít nižší
kapa citu než dosud, filharmonie
proto zvýší počet abonentních
koncertů.
„Letos opět pořádáme festival
Jihočeská intermezza na hradech
a zámcích. Rádi bychom i organi−
začně převzali Hudební slavnosti
Emy Destinnové, které pořádá pro−
ducent Antonín Kazil,“ uvedl ředitel
filharmonie Otakar Svoboda.
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Náměstek primátora Juraj Thoma
uvedl, že s Kazilem jednají o tom, že
po letošním ročníku by město a kraj
převzaly festival a značku bezúplat−
ně. Kazil by byl čestným preziden−
tem festivalu.
V 39. sezoně uvede orchestr sym−
fonie od Ludwiga van Beethovena,
od jehož narození uplyne příští rok
250 let. V sezoně přijedou houslista
Václav Hudeček, pianista Tomáš
Kačo, zpěváci Kurt Elling, Raul
Midón a Dan Bárta, Jihočeská filhar−
monie uvede také muzikál Malované
na skle s texty písničkáře Jaromíra
Nohavici. Kvinteto hráčů z filhar −
monie pojede příští rok na evropské
turné s francouzským akordeonistou
Richardem Gallianem, s nímž nato−
čili CD. Orchestr čeká v roce 2020
zájezd do Ruska, Jekatěrinburgu
a dalších měst.
Kraj dal letos filharmonii pří −
spěvek 38,1 milionu korun. Jiho−
česká filharmonie, která vznikla
v roce 1981, odehrála loni 162
koncer tů a měla 1378 předpla −
titelů. Její koncerty navštívilo loni
přes 25 000 lidí.
(pru)
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Zveme vás do nejkrásnějších míst Bavorského lesa

Lohberg je ideální místo pro
rekreaci na úpatí Velkého Javoru
Během své návštěvy zažijte neopakovatelnou radost z čisté přírody, odhalí−
te velké množství pamětihodností, přírodních krás a nabízíme bohaté kultur−
ní vyžití.
Největší lákadlo naší turistické oblasti v Lohbergu je bezesporu jedinečná ba−
vorská zoologická zahrada. Svou rozlohou není nijak veliká, ale má nesmírný
význam. Na úpatí Velkého Javoru skrývá řadu divokých zvířat, které žijí nebo ži−
li ve zdejší volné přírodě. Na zhruba 10 hektarech poznáte svět našich zvířat
tak, jako nikde jinde. Je zde více jak 400 zvířat ze 100 druhů, například losi,
smečka vlků, 3 rysí dámy, divoké kočky, bobři a další, které celý rok denně od
9 hodin (v zimě od 10 hod.) čekají na své návštěvníky. Hned na začátku zoolo−
gické zahrady se děti jistě potěší krmením a hlazením domácích zvířat, kousek
opodál čeká na nejmenší parádní dětské hřiště se spoustou houpaček a průle−
zek. Zoologická zahrada nabízí organizované prohlídky dokonce i v noci
a spoustu dalších akcí v průběhu celého roku. Najdete je v kalendáři akcí.
Přímo od zoologické zahrady v Lohberghütte se můžete vydat na výlet vláčkem
na Malé Javorské jezero. Jízda je velkým zážitkem pro malé i velké a v cíli cesty
na vás čeká krásná divoká příroda. Chráněné území – Malé Javorské jezero se
svými živými plovoucími ostrovy je skutečný klenot v srdci Bavorského lesa
a doslova vyzývá každého ke krásné procházce kolem. V jeho blízkosti se na−
chází malá restaurace, která svádí k odpočinku a občerstvení s výhledem na
modrou vodní hladinu.
Cestovní kancelář WENZL také nabízí okružní jízdu, při níž poznáte okolí
známých vzdušných lázní Bodenmais ze všech jeho krásných stran. Užijte si
panoramatickou jízdu vláčkem, který startuje denně každou hodinu od 10:00
hodin před radnicí v Bodenmaisu. Cestu je možné několikrát přerušit a znovu
nastoupit a jet dál. Například vystoupíte u dolní stanice lanovky na vrch
Silberberg. Vřele doporučujeme vyjet lanovkou nebo vyšlápnout na vrchol po
svých a odměnou vám bude úžasný jedinečný výhled na Bodenmais a okolní
kopce. Nebo se rozhodnete navštívit bývalý stříbrný důl s komentovanou pro−
hlídkou. V okolí se také nachází letní bobová dráha a nádherné dětské hřiště.
Potom budete pokračovat v jízdě panoramatickou cestou, uvidíte údolí
Zellertol, které se táhne od Bodenmaisu až po Bad Kötzting. Projedete kolem
Camping Resortu a dostanete se do historického centra s katolickým kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Jízda pokračuje kolem školy až do skleněného
ráje firmy Joska. Tady na vás čeká
nádherně vyzdobená zahrada
CENA ZA OKRUŽNÍ JÍZDU:
a obchod se sklem. Odpočinout
a osvěžit se můžete v restauraci
Dospělí – Cesta tam a zpět: 7,50 €
nebo pivní zahradě. Děti budou
Děti 4 – 13 let:
4,50 €
šťastné na místním zážitkovém
Skupiny od 10 lidí:
6,50 €
hřišti.
Rodinná jízdenka 2 dospělí
Při zpáteční cestě vláčkem na vás
+ vlastní dětí do 13 let:
20,− €
čeká ještě několik krásných vý−
hledů na okolní hory jako třeba
JÍZDNÍ ŘÁD na
Malý a Velký Javor. Vystupuje se
www.wenzl−bodenmais.de
u radnice v Bodenmaisu.
(pi)

…a jihočeskou Vesnicí roku se stávají…
Jako každý rok, tak i letos už je
jasno, která obec v Jihočeském
kraji se stala tou nejlepší. Jsou jí
Čejetice na Strakonicku. Ty kromě
prvenství v kraji soutěží o celore−
publikový titul, jehož výsledky bu−
dou jasné na podzim.
Na druhém místě skončily
Albrechtice nad Vltavou na Písecku
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019

a třetí byl Plav z Českobudějovicka.
„Če jeti ce jsme ocenili především
kvůli realizaci zásadních inves −
tičních projektů, za bohatý spole−
čenský a kulturní život nebo za
podporu podnikatelských subjek−
tů,“ uvedl předseda komise pro
volbu vesnice roku Jaroslav Havel.
Obec zvítězila i proto, že v ní existují

netradiční zájmové spolky, jako tře−
ba motorkáři nebo pro střelecký
sport. O titul vesnice roku na jihu
Čech letos usilovalo 25 obcí. „Je to
nejvíce ze všech krajů v republice,“
uvedl náměstek hejtmanky pro pro−
blematiku venkova Pavel Hroch.
Čejetice se nacházejí přibližně
deset kilometrů východně od
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Strakonic. V obci žije více než de−
vět stovek obyvatel. Mimo jiné se
věnují rekonstrukci husitské bitvy
u Sudoměře. „Jsme rádi, že jsme
titul získali a budeme se snažit
co nejlépe reprezentovat na celo−
státním fi nále,“ uvedla sta rostka
Čejetic Ivana Zelenková.
Čejetice střídají loňského vítěze
Svatý Jan nad Malší na Českobu−
dějovicku, který v roce 1997 vyhrál
celostátní kolo soutěže.
(pru)
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Hranice škrtněme, ruce si podejme !
Návštěva za „českými humny“
Když v létě 1990 uspořádalo nedale−
ko česko−německé hranice situované
městečko Schönsee (v českém pře−
kladu Krásné jezero, které se skuteč−
ně v jeho středu nachází) velkou
slavnost s účastí české dechové hud−
by i folkloru, byla tato akce první
vlašťovkou ve vzájemných německo
– bavorsko−českých vztazích. Tehdej−
ší starosta Hans Eibauer měl svoji vi−
zi. K jejímu pojmenování vymyslel
slogan „Grenze streichen, Hände rei−
chen!“, v českém překladu přibližně
znamenající: Hranice škrtněme, ruce
si podejme! Pro Schönsee se symbo−

Sv. Jan Nepomucký – ojedinělá zdvo−
jená socha českého světce v Evropě
i ve světě je v Schönsee. Jedna hlava
se dívá do Čech druhá do Bavor.
Uvádí se, že pravděpodobně v roce
1799 byla socha vyhotovena.
lem obnovy vzájemných německo−
českých vztahů stala i na světě zcela
ojedinělá socha českého světce
Sv. Jana Nepomuckého se dvěma
obličeji – jedním, hledícím směrem
východním, druhým hledícím smě−
rem západním.
Hmatatelným důkazem naplnění této
vize je dnes Bavorsko−české kulturní
a turistické centrum (Centrum Bavaria−

Obora lesní zvěře u obce Eslarn.
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o všech zajímavých místech, která by
neměl návštěvník vynechat. Jmenujme
alespoň ta nejdůležitější:
Böhmerwaldturm – vyhlídková věž na
vrchu Ebene doslova na česko−němec−
ké hranici s překrásnými výhledy nejen
na bavorskou stranu Českého lesa, ale
i daleko do Čech.
Romantická zřícenina hradu Reichen−
stein, chráněný přírodní útvar – rulový
hřbet nad obcí Stadlern s úžasným vý−
hledem na partii českého Čerchova
a na severní část Šumavy, Muzeum lo−
vu a lesa, skanzenové Muzeum života
v bavorsko−českém pohraničí v zaniklé
obci Bügellohe, Muzeum paličkování
krajek, obora lesní zvěře u obce Eslarn.
Při výjezdu z obce Stadlern směrem
k „zelenému“ hraničnímu přechodu
Švarcava každého uchvátí nezapome−
nutelný výhled na pásmo zalesněných
vrchů a údolí bývalé „železné opony“.
Jen několik desítek metrů od ní je si−
tuován na vrchu Eulenberg (u zaniklé
české obce Pleš) amfiteátr, který v letní
sezóně nabízí několik představení.
Pojmem se již stala divadelní hra

Bohemia, CeBB) zřízené v rámci sta−
rostovy vize v objektu bývalého místní−
ho pivovaru, jehož demolice byla tehdy
již pevně naplánována. Úsilí starosty
Eibauera, který pro myšlenku záchrany
objektu s plánem jeho renovace a zří−
zení Centra dokázal získat širokou ple−
jádu významných sponzorů. A tak dnes
v Schönsee funguje zcela ojedinělé
místo, kde se bohatě rozvíjejí kulturní
a turistické poznávací vztahy mezi ba−
vorskými regiony Horní Franky, Horní
Falc, Dolní Bavorsko a českými regiony
Karlovarského, Plzeňského i Jihočes−
kého kraje. V záslužné práci Hanse
Eibauera dnes pokračuje ředitelka
kultur ního centra paní Dr. Veronika
Hofingerová. Její dokonalá znalost čes−
Böhmerwaldturm – vyhlídková věž na
kého jazyka ji pro funkci, kterou dnes
vrchu Ebene ( 898 m n.m.).
Centrum Bavaria−Bohemia plní, doslo−
a cílem v Poběžovicích (partnerském
va předurčilo.
městě Schönsee) a štafetový běh „Po
Nabídka je velmi široká a všechny
stopách Operace Cowboy“ mezi
informace o kulturním životě těchto re−
Eslarnem a Hostouní jako připomínka
gionů jsou dvojjazyčné. Návštěvníci
akce záchrany vzácných bí−
z Čech se zde domluví svojí
lých koní – lipicánů v hos−
mateřštinou s rodilými Če−
touňském vojenském hřebčí−
chy. Plzeňský kraj zde má
ně na sklonku 2. světové vál−
své stálé zastoupení.
ky. Nacisté je sem ukryli před
Bohatá činnost kulturního
frontou, blížící se k Vídni, kde
centra Bavaria−Bohemia se
již více než dvě století udi−
odvíjí v podobě výstav z růz−
vovali návštěvníky vídeňské
ných žánrů, koncertů vážné
Španělské jezdecké školy.
hudby, autorských čtení, di−
O Operaci Cowboy byl v Holly−
vadelních vystoupení, filmo−
woodu dokonce natočen vel−
vých projekcí a dalších akcí.
kofilm. Vídeňská Španělská
V nedaleké osadě Dietersdorf
jezdecká škola je dnes oficiál−
vybudoval bývalý starosta
ní součástí Světového kultur−
Hans Eibauer, muzikant, kon−
Autor článku Ing. Bohuslav Balcar s ředitelkou kulturního ního dědictví.
certní „stodolu“, v níž najdou
centra paní Dr. Veronikou Hofingerovou.
Rekreační sportování nabízí
svůj žánr němečtí i čeští mi−
lovníci jazzu, beatu i country. Nejenom „Pašeráci – Noc dlouhých stínů“, za− oblast Schönseer Wald v každém roč−
jižní Čechy tak mají svoji „Stodolu fešá− chycující vzájemné bavorsko−české ním období. Návštěvníci zde naleznou
ků“ z dob Michala Tučného.
vztahy v době před 1. světovou válkou. hustou síť dobře značených turistic−
Centrum Bavaria−Bohemia nabízí Spolupráce na kulturním a turistickém kých a cykloturistických stezek.
infor mace také přímo o regionu, poli se v regionu Schönseer Land nyní Mnohem více informací včetně kontak−
v němž působí a který nese v němec− rozvíjí i na poli sportovním. Příkladem tů se zájemci dozví na této webové
kém jazyce název Schönseer Land. je Mezinárodní Panevropský půlmara− adrese: www.bbkult.net.
Ing. Bohuslav Balcar
V prospektech lze nalézt informace tón se startem v bavorském Stadlernu

Bavorsko−české kulturní a turistické centrum (Centrum Bavaria−Bohemia,
CeBB) v Schönsee.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Slavní tráví léto na jihu
Tak jako mnoho let i letos
bude své prázdniny a do−
volené na jihu Čech trávit
řada slavných osobností
– herců, zpěváků, mode−
rátorů nebo sportovců,
ale i politiků. Koho a kde
můžete potkat?
Režisér Zdeněk Troška
bude mezi Prahou, kde bu−
de pracovat na své nové
pohádce ve fázi postpro−
dukce, a rodnými Hošti−
cemi u Volyně.
V Cehnicích na chalupě
stráví letošní dovolenou

Petra Janů na své chalupě

Policie Modrava
Jaroslava Soukupa.
Na Šumavě zpěvá−
ka Petra Rezka.
U Blatné svůj volný
čas tráví režisér
Hynek Bočan. Ve
Volyni herec Vilém
Udatný, u Týna nad
Vltavou filosof, spi−
sovatel a bavič Ivo
Šmoldas. Na Tábor−
sku malíř Kristian
Kodet, který má
Pár Jan Hrušinský a Miluše Šplechtová
v Táboře u náměstí
i herečka a dabérka Valerie Zawad− svou galerii – antik. U Černovic
ská. Na chalupě na Strakonicku pak na pomezí jižních Čech a Vysočiny
i bývalá televizní hlasatelka Marie moderátorka Lejla Abasová, na
Retková. Na Kvildě, kde v podstatě Jindřichohradecku pak své chalupy
žije, můžete potkat režiséra filmů Byl má asi nejvíce osobností. Neda−
jednou jeden polda nebo seriálu leko Chlumu u Třeboně je to herec

a exministr kultury Vítěz−
slav Jandák, zpěvačka
Petra Janů či manželský
herecký pár Jan Hrušínský
a Miluše Šplechtová nebo
herecká rodina Preisso−
vých. Na Jindřichohradec−
ku pak i moderátor Leoš
Mareš, herečky Martina
Hudečková, Kamila Šprá−
chalová a Nela Boudová.
Ve Slavonicích slavná he−
recká rodina Trojanova. Ke
Kaplici na chalupu jezdí
i herečka Zdena Hadrbol−
cová, domů do Borovan se
vrací krasobruslař Tomáš
Verner au samých hranic s Rakous−
kem u Nových Dvorů pak má chalu−

Zdeněk Troska – Hoštice

pu oštěpař Jan Železný. Osobností,
které mají chaty či chalupy v jižních
Čechách, je samozřejmě mnohem
více. Tak třeba budete mít štěstí
a někoho slavného potkáte i vy…
(pru), foto: archiv

Modrava nabízí novou stezku
Na Modravě byla otevřena naučná stezka Modrava – Hradlový most (Rechle)
„Naučná stezka byla vybudovaná
v rámci projektu „Putování bez hra−
nic srdcem Evropy“ s celkovými

„Návštěvníci Modravska tak budou
moci objevovat nejen ojedinělé
přírodní scenérie řeky Vydry, ale
vyhnou se i nebezpečnému silnič−
nímu úseku od Hradlového mostu
do Modravy, na který byli dosud
odkázáni,“ říká Antonín Schubert,
starosta Modravy. „Stezka je vede−
na neupraveným lesním a lučním
terénem, přes zamokřená místa po
povalovém chodníku, a je určena
výhradně pěším turistům,“ pokra−
čuje Antonín Schubert.
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019

Na naučné stezce jsou instalovány
4 informační tabule, které upozorňu−
jí na přírodní fenomény, kterými na−
učná stezka prochází. Na řeku
Vydru, na živočichy žijící v místních
vodách, na rostlinstvo rostoucí
v přilehlých zamokřených lokalitách
a na geologické procesy, kterými
vznikly ojedinělé kamenné útvary.
Popis stezky bude umístěn i na infor−
mačním turistickém portále Šumava
– Bavorský les, který má adresu
www.sumava−bavorskyles.cz.

Magistrát
mění stránky
Konečně! Po neuvěřitelných 13 le−
tech došli i na českobudějovickém
magistrátu k tomu, že hlavní pre−
zentace města – webové stránky,
jsou zastaralé. Ba co více? Že jsou
nepřehledné, složité, nepraktické
– z řad veřejnosti i odborníků se
množí kritika na jejich vzhled a vů−
bec nejsou uzpůsobené pro chytré
telefony a tablety. Radnice proto
začala připravovat změnu tak, aby
stránky odpovídaly aktuálním
požadavkům.
Při tvorbě nového webu Českých
Budějovic by se v první řadě měly
určit cílové skupiny uživatelů. Ve
městech je to většinou občan, pod−
nikatel, turista a pak také úřad.
Právě uživatelský průzkum by měl
stát na začátku přípravy podob−
ných webových stránek.
„Radnice se teď snaží co nejdří−
ve web uzpůsobit tak, aby byl
použitelný i pro chytré telefony
a tablety. Poté chce město jít ces−
tou, kterou navrhují odborníci,“
říká náměstek primátora Petr
Holický.
Na tvorbě veřejné zakázky se
podílí i část opozice. Ještě před je−
jím vypsáním město provede tak−
zvané předběžné tržní konzultace.
Vypracování analytické části pro
nové webové stránky vyjde podle
odhadů na více než jeden milion
korun. Na kolik pak vyjde celý
web, je otázkou.
(pru)

náklady 1.119.973,− Kč. Financo−
vána byla z 85 % z Programu
přeshraniční spolupráce Česká re−
publika – Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 – 2020, z 5 % z roz−
počtu MMR České republiky
a z 10% z rozpočtu obce Modravy,“
sděluje závěrem starosta Modravy
Schubert.

Luzný se vypíná ve výšce 1373 m.n.m a patří k nejkrásnějším vrcholům
Šumavy.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří−
padně panelové silážní já−
JSTE VYUČENÁ CUK− my i panelové cesty. Tel.:
RÁŘ/KA nebo SERVÍR− 736139113 PM 190033
KA??? Hledáte ZAJÍMA− KOUPÍM staré bankovky,
VOU práci NA HORÁCH mince, pošt. známky, vy−
s ubytováním zdarma? znamenání, odznaky aj.
V dlouholeté zaběhlé sběratelské předměty, sta−
a vyhlášené kavárně – ré bakelit. rádio Talisman,
cukrárně, s bohatými Philips, Telefunken aj. Sta−
zkušenostmi a mnoha ré hodiny, hodinky náram−
oceněními, přijmeme na kové a kapesní: Omega,
hlavní pracovní poměr Heuer, Glasshütte, Doxa,
servírku a cukrářku. Po− Prim aj., se stopkami i bez.
žadujeme základní zna− Porcelánové a kovové soš−
lost němčiny u servírky ky, sklo, lustr + lampičky,
a praxi v oboru u cuk− obrazy, hračky plechové
rářky. Více informací na a bakelit., nábytek, knihy,
tel.: 725835555. RR housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
90404
i celou sbírku nebo pozůs−
talost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Mám zá−
jem také o staré veterány,
POZOR PŘÍLEŽITOST: cokoliv co se hýbalo i znač−
Sběratel stále hledá ně poškozené, koupím i dí−
a dobře zaplatí za ple− ly. Tel: 608979838. Email:
chové cedule, plakáty, a n t i k v s @ s e z n a m . c z .
staré pohlednice či urče− PM 190020
né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
90036
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
KOUPÍM mobilní buňku po montáži vhodné jako
nebo maringotku, i v hor− dílna, mobilní zahradní do−
ším stavu. Možno i více mek apod., Ejpovickou
kusů. Nabídněte – dopra− buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
va
zajištěna.
Tel.: – více kusů, vnější opláš−
603383211. PM 190032 tění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní roz−
KOUPÍM elektrické a me− vod elektřiny vč. jističů
chanické vláčky všeho a osvětlení. Podlaha, strop
druhu jako Piko, Merkur, a stěny zateplené. Slušo−
Husch, Igra a jiné, i ve vickou buňku, obloženou
špatném stavu. Nebo palubkami. Buňky jsou
jen příslušenství. Dále v pěkném stavu. Cena od
koupím trafa, domečky 25000,− Kč. Dále pro−
a vše co souvisí se že− dám maringotku, oblože−
leznicí. Prosím ty, co vo− nou palubkami, zařízenou
lali minule, aby se ozvali k okamžitému používání.
znovu. Ztratil jsem kon− Zajištění dopravy na místo
takty. Tel.: 731064361. určení. Tel.: 604867469.
PM 190056
PM 190026

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za
traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469
PM 190028
2 NOVÉ velké slunečníky
3,5m x 3,5 m. Tel.:
602614480. RR 90464
PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469
PM
190029

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě. Se−
riózní jednání, platba ho−
tově. Tel.: 731027795.
RR 90082

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 190031

l
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Je bdělý a ostražitý, ale
zbytečně neštěká. Vhodný
na canisterapii – k reha−
bilitaci. Oblíbený pro vý−
stižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé
rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do
dobrých rukou. Cena do−
hodou. Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
602823882, 378774498.
RR 90128

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

VELKÁ SLEVA pánové ur−
čitě by bylo škoda nevyužít
mé super nabídky. Letní
slevička kompl. erot. služ−
by 60 min. jen 1000 Kč, 30
min. 600 Kč. Pohledná se−
xy 44 let. Ve dne volat,
SMS ne. Tel.: 730509461
KŘI PM 190107

HLEDÁTE štěstí a lásku.
Seznámíme Vás s mu−
žem
z
Bavorska.
720409101.
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde 5. 8. 2019

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé motocykly
všech značek, v jakémko−
liv stavu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hotovosti.
Slušné jednání.

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.:

377 221 996, 377 221 764
tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

E−mail:klsp@seznam.cz
Tel.: 607946866.
RR 90131

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná meta−
líza, 2,4 benzín, manuál−
ní převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030

l

47/175 HLEDÁ sym−
patickou ženu štíhlé po−
stavy, nekuřačku, se
zájmy o cestování. Tel.:
607289646. PM 190103

KOUPÍM Simson, Jawa,
Stadion, Babeta, Pařez,
Pionýr, Mustang, ČZ, aj.
728222938. PM 190099

COTON DE TULEAR. Pro−
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s ne−
línající bavlníkovou srstí
nevyžaduje
střihovou
úpravu, jenom se pro−
česává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda o smyslu života:

Každý je strůjcem svého štěstí, ne osudu
Zajímalo mě, kolik lidí hledá
smysl života. Podle mé věštby
v mládí hledá smysl života
20 % žen a 20 % mužů. Časem
se to mění jen u žen, a to
tak, že po dospě−
losti jejich dětí
nad smyslem ži−
vota přemýšlí
50 % žen.
Dostáváme se
tedy k otázce.
Proč nad smys−
lem života ne−
přemýšlí více li−
dí? Jedním z dů−
vodů je skuteč−
nost, že nemá smysl
přemýšlet nad smyslem
života, pokud jej nemáme mož−
nost změnit. Nicméně stále platí,
že když už tady jsme, máme se
snažit žít co nejlépe, nejdéle
a ve zdraví, bez ohledu na smysl
života. Náš život vznikl a jsme
teď a tady, v podstatě bez vlast−
ního přičinění. Jsem přesvěd−

čen, že proto je užitečnější při−
způsobit se aspoň orientačně již
vytvořenému žebříčku hodnost,
žít naplno a neztrácet čas tím,
že hledáme smysl života.
Žebříček hodnost
souvisí s hierarchií
v rodinném sys−
tému, kdy na
prvním místě
jsme my, pro−
tože jsme nej−
důležitější.
Na druhém
místě by měl
být partner, pro−
tože se předpo−
kládá, že s ním bu−
deme do konce života
(i když to tak v praxi občas není).
Na třetím místě by měly být
děti, ale jako vedlejší produkt
dobrého vztahu z lásky, ne jako
smysl života. Mnoho žen, které
mají děti jako smysl života, v do−
spělosti své potomky nechtějí
pustit do jejich života, což je pro

takové děti katastrofa. Je nutné
si přiznat, že děti máme větši−
nou pro uspokojení mateřského
pudu u žen a pudu zachování ži−
vota u mužů (pokud tento pud
nemáme porušen). Přišel jsem
na to, že u dětí se položí základy
výchovy do cca osmi let, do
patnácti let dětí se už dá
jen korigovat a v osmnácti
se již nedá nic změ−
nit. Proto u dětí zá−
vislých jsou
na vině vždy
rodiče. Kaž−
dé dítě je
závislé na
rodičích. Úko−
lem rodičů je do dospělosti dětí,
tedy do jejich osmnácti let, zba−
vit děti závislosti.
Na dalších místech je práce.
Z ní máme peníze nutné k za−
chování pudu života – za peníze
musíme bydlet a jíst. Dále je to
seberealizace, která je ideální,
když souvisí s prací. Není umění

dělat, co člověka baví, ale umě−
ní je najít zalíbení v tom, co dě−
láme. A to se týká většiny lidí
v Česku, protože to štěstí dělat
co nás baví, má jen cca 30
až 40 % populace.
A většinou jsou to
ti, kteří mají ob−
chodní talent a pod−
nikají, proto mohou
dělat, co je baví.
Všem přeji jen to
nejlepší. Každý je
strůjcem svého
štěstí, ne osudu. Ale i ten mů−
žeme alespoň trochu ovlivnit,
když ne změnit.
Stanislav Brázda

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 25. července 2019
Rozhled – Jižní Čechy 7/2019
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