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Projekty zkvalitňují výuku
na SOŠ a SOU Sušice

Toto si myslí a nahlas to vyslovil prezident Miloš Zeman
v rámci zahájení agrosalonu Země živitelka.
Prezident apeloval na zdravý ministra životního prostředí Mar −
rozum v boji s kůrovcem a vy− tina Bursíka (SZ). Podle něj při
mezil se proti tvorbě divočiny interpelacích v Poslanecké sně−
z hospodářských lesů,
například na Šumavě.
Ministr zemědělství
Miroslav Toman a pre−
zident Agrární komory
ČR Zdeněk Jandejsek
poděkovali zeměděl−
cům.
Zeman v minulých
letech hovořil o nut−
nosti zavlažování kraji−
ny a o tvorbě rybníků.
Letos připomněl boj
s kůrovcem. Lesníci
očekávají, že těžba ků−
rovcového dřeva bude
letos kulminovat, a na−
příklad ministr život−
ního prostředí Richard
Brabec o současné ků−
rovcové kalamitě ho−
voří jako o nejhorší od
dob Marie Terezie.
Prezident v proslovu
Prezident Miloš Zeman a Václav Klaus
kritizoval někdejšího

Prezident Miloš Zeman a Ivana Stráská

movně Bursík kdysi prohlásil, že
je přítelem kůrovce. Nyní je podle
prezidenta vidět, že výsledky
naivní víry v přetvoření hospo−
dářských lesů v divočinu se odrá−
ží ve statisících uschlých stro−
mech právě na Šumavě.
Kůrovec může v nejbližších le−
tech na Šumavě podle vědců na−

padnout stromy maximálně zhru−
ba na 15 procentech rozlohy ná−
rodního parku. Masivnější šíření
tohoto škůdce odborníci neoče−
kávají. Vedení Jihočeského kraje
však proti tomu tvrdí, že kůrovec
zničí v nejbližších letech stromy
na polovině rozlohy šumavského
parku.
(pru)

Jan Schmid
Zkuševní provoz
Zkušební provoz projektu sdíle−
ných jízdních kol má za sebou
v jihočeském Písku první měsíc
testování. Ukázalo se, že je o ně
velký zájem nejenom u občanů,
ale také, jak už to v Česku bývá,
i u zlodějů. Službu Rekola bu−
dou moci občané Písku zkoušet
do podzimu, pak se město
rozhodne, zda se takzvaný bi−
kesharing uchytí natrvalo. Jen
v červenci se na kolech za den
svezlo průměrně 81 lidí. I když
jsou kola oblíbená, u některých,
zvláště mužů, naráží na jednu
vadu: jsou růžové barvy a v po−
době dámských kol bez klasic−
ké štangle.

Z Tábora až do Ypsilonky
Kdo by neznal legendární pražské
Divadlo Ypsilon a jeho herecké
osazenstvo – počínaje Jiřím Lábu−
sem, Petrem Vackem, až po
Jaroslavu Kretschmerovou či Janu
Synkovou. A právě manžel posled−
ní jmenované herečky, která se
proslavila i v Troškových Babo−
vřeskách, Jan Schmid vede už léta
tuto oblíbenou divadelní scénu.
Přitom se narodil v Táboře a her−
cem původně být neměl.

Jan Schmid

Střílejí zvěř
Do odstřelů zvěře poměrně ve
velkém se pustili správci Vo−
jenských lesů i národního parku
Šumava kvůli tomu, že býlo−
žravá zvěř způsobuje značné
škody především na mladých
stromcích a starší poškozuje
loupáním kůry. Myslivci tak
odstřelili už přes 1400 kusů je−
lenů, srnčí zvěře i divočáků.
Nevyhledávají žádné trofejní
úlovky, jen regulují podle záko−
na stavy, aby zabránili škodám
na sazenicích a mladých po−
rostech, kterými obnovují lesní
plochy, jež podlehly klimatic−
kým změnám.

Menší následky
mrtvice
Cévní mozková příhoda, tedy
mrtvice, už dávno není záleži−
tostí jen starých lidí a v ČR roč−
ně připadá na 100 tisíc obyvatel
350 případů. Nejdůležitější pro
to, aby měl pacient minimální,
nebo nejlépe žádné následky,
je co nejrychlejší diagnostika
a léčba. V tom je právě na celo−
republikové špičce nemocnice
v Písku. Písecká nemocnice
získala v léčbě mozkové pří−
hody zlaté ocenění iniciativy
Angels, které je udělováno jen
poskytovatelům péče, kteří za−
jišťují vysoce kvalitní servis
a nemocným dávají co nejlepší
šanci na uzdravení.
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stěhoval do Prahy, začal být čím
dál slavnější.
Schmid působil i jako herec
v televizi, ve filmu a dokonce jako
kantor, kdy na katedře alternativní−
ho a loutkového divadla vyučoval
tento obor.

„Jakožto výtvarník jsem se vě−
noval i tvorbě plakátů, knižních
ilustrací, kostýmnímu výtvarnictví
a scénografii. Zkrátka nikdy jsem
nebyl jen u jedné profese. Ale zase
jsem si mohl ledacos osahat,
zkusit. To jsou velmi cenné zku−
šenosti,“ prozradil herec, ředitel
a profesor.
Před dvěma lety dokonce pře−
vzal Cenu Thalie za mimořádný
umělecký přínos českému diva−
delnímu umění. Se svou ženou,
herečkou Janou Synkovou, jsou
nejenom rodiči, ale i prarodiči.
„Oba jsme pořád děsně akční,
takže na tyhle povinnosti je méně
času. Ale snažíme se žít v klidu.
Do jižních Čech se vracím v pod−
statě, když tam hraju. Na Tábor
ale vzpomínám moc rád,“ podotkl
Jan Schmid, který se tak řadí
k dalším významným osobnostem
Jihočeského kraje.
(pru)

Jan Schmid se totiž původně
vyučil malířem skla. Poté studoval
i na průmyslové škole v Železném
Brodě a na Vysoké škole umělec−
koprůmyslové v Praze. Po jejím
absolvování v roce 1961 byl vý−
tvarníkem v Severočeském lout−
kovém divadle a v Naivním divadle
v Liberci, kde působil jako autor
a režisér.
V roce 1963 pak založil expe−
rimentální soubor, který se od ro−
ku 1964 nazývá Studio Ypsilon,
jehož je ředitelem až doposud.
Když se v roce 1978 soubor pře−

Třetí kolo kotlíkových dotací odstartuje
Již třetí výzvu dotací na výměnu
kotle startuje Jihočeský kraj. Mezi
žadatele uvolní 302 milionů korun.
Žádosti mohou zájemci elektronic−
ky podávat od 23. září od 6 hodiny
ranní. Dotace podle kraje pokryje
výměnu přibližně 2750 kotlů.
„V minulých dvou výzvách od
roku 2015 uvolnil kraj na projekt
přibližně 600 milionů korun, které
poskytlo ministerstvo životního
prostředí,“ uvedl radní Antonín
Krák.

Pro řadu lidí, kteří topí tuhými
palivy, je to motivace, jak rekonstru−
ovat topnou soustavu a přitom poří−
dit ekologičtější formu vytápění.
„Byl bych rád, kdyby to využili
především ti, co mají doma zastara−
lé kotle. Podle našich informací už
další výzva na tento projekt nebu−
de,“ podotkl radní s tím, že ve dru−
hém kole výzvy byl největší zájem
o tepelná čerpadla.
Žadatelé mohou získat dotaci až
do výše 120 000 korun. Dnes už
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však za ně nezískají kotle na uhlí,
což bylo možné v první výzvě. Kraj
podrobnosti o dotaci zveřejňuje na
svém webu.
ČR získala v evropském Ope −
račním programu Životní prostředí
na výměnu kotlů do roku 2020 de−
vět miliard korun. První dotační
vlna byla spuštěna v létě 2015,
druhá začala v říjnu 2017. Do roku
2020 chce ministerstvo životního
prostředí vyměnit 80 000 až 100 ti−
síc kotlů.
(pru)
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Z ruiny magnet pro turisty

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:

Zámek ve Vimperku řadu let chát−
ral. Teď se má stát lákadlem pro tu−
risty. Regionu by to velmi pomohlo.
Dělníci a restaurátoři obnoví jedno−
tlivé místnosti, historici pak připra−
ví prohlídkové trasy pro návštěvní−
ky. Celkově si náklady vyžádají nej−
méně 110 milionů korun.
Zámek pochází z 13. století. Pů−
vodně vznikl jako strážní hrad nad
Zlatou stezkou. Vystřídal řadu maji−
telů, na reprezentativní sídlo ho pře−
stavěl rod Novohradských z Kolo−
vrat v 17. století. Po druhé světové
válce objekt propadl státu, done−
dávna ho spravoval Národní park
Šumava. V roce 2015 převzal zá−
mek ve Vimperku Národní památ−
kový ústav.
„Poslední nájemci se odstěho−
vávali kolem roku 1995 a vlastně te−
prve v tu chvíli vznikl naprosto zá−
sadní problém. Jakmile se místnosti

uzamkly, přestalo se větrat, nehlída−
ly se ty nejdůležitější věci, jako jsou
drobné opravy a řešení aktuálních
havárií, tak v tu chvíli se rozjela dře−
vomorka a začaly obrovské problé−
my,“ vysvětlil kastelán Vojtěch Brož.
Při záchraně památky se teď ře−
meslníci snaží napodobit původní
postupy. Stavba používá vápenné
malty, míchá se přímo na staveništi,
používáme lokální písky, aby to
opravdu odpovídalo tomu, z čeho
dům vznikl postupem 750 let…
Kvůli obnově jednotlivých míst−
ností včetně dvou kaplí je tak−
zvaný horní zámek ve Vimperku
zcela uzavřený.
Na obnovu zámku ve Vimperku
získali památkáři větší část peněz
z evropských dotací. Stavební práce
mají skončit v září příštího roku.
Prohlídkové trasy se pak otevřou
lidem v roce 2021.
(pru)

Nabídnou kurzy pro kaplany
Dvousemestrální kurz pro zájemce
o práci nemocničního kaplana
otevře jihočeská Teologická fakul−
ta. Jeho účastníci při něm získají
jak teoretické, tak praktické zna−
losti. Je to potřetí, co škola kurz
vypisuje.
„Během praxe budou účastníci
kurzu pracovat jako členové týmu
s různým způsobem kontaktu s pa−
cienty i zdravotnickým personálem,
což jim přinese nenahraditelné
zkušenosti do budoucna,“ řekl pro−
děkan Teologické fakulty Michal
Opatrný.
Minimální počet účastníků pro
otevření kurzu je deset lidí. Maxi−
málně fakulta najednou přijme až
30 uchazečů.
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Teoretická část kurzu se má zabý−
vat základy kaplanství a otázkami
duchovní péče. Praktickou část tvoří
praxe ve dvou zdravotnických zaří−
zeních, semináře a odborné konzul−
tace. Zájemci o kurz musí mít do−
končené bakalářské studium teolo−
gického zaměření a pokračovat ve
studiu na magisterský stupeň vzdě−
lání. Potřebné je také doporučení od
představitele církve.
Fakulta kurz poprvé nabídla v ro−
ce 2017. Za první dva roky proškoli−
la dvě desítky nových kaplanů. Díky
absolvování kurzu získali kvalifikaci,
kterou pro práci vyžaduje dohoda
ministerstva zdravotnictví, České
biskupské konference a Ekume−
nické rady církví.
(pru)

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
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Nechtějí letadla
Stovky pobouřených lidí, včet−
ně vedení obce, petice ani na−
bídka schůzky prý nepomohla
U Čížové u Písku, kde soukro−
má firma vyrábí a testuje bez−
pilotní letadla. Jejich hluk totiž
obtěžuje místní a s vedením
společnosti prý není rozumná
řeč. Vývojářská firma staré
a nefunkční letiště koupila
v únoru. Proti jeho provozu se
objevila petice, jíž podepsalo
na 550 lidí a která požaduje
ukončení letů. Majitel firmy
odpůrcům vzkázal, že mají
smůlu. Vše budou dál řešit úřa−
dy, hygiena a není vyloučeno,
že i soud.

Hospodská
vyhláška nebude
Boj s porušováním nočního
klidu v Jindřichově Hradci ne−
bude ani nadále zrovna jedno−
duchý. Výtržnosti měla zklidnit
nová takzvaná hospodská vy−
hláška, která ale přes zastu −
pitele neprošla. Nezbývá, než
aby situaci i nadále řešili stráž−
níci, kteří však mají často svá−
zané ruce.
Smyslem návrhu vyhlášky
bylo omezit pozdní večerní
a noční provoz restaurací
a především barů, a tím tak eli−
minovat hluk, výtržnosti, a aby
větší pravomoci měla městská
či státní policie.

Nechtějí cirkusy
Nad cirkusy se v ČR skutečně
stahují mračna. Další město
oznámilo, že chce jejich fungo−
vání omezit. Tábor dokonce
hned oznámil, že pro jejich po−
řádání nemá vhodné pozemky,
a tak je nemůže povolovat.
Zástupci radnice zatím oznámi−
li, že v současné době neexis−
tuje žádný městský pozemek
v Táboře, který by byl vhodný
pro hostování cirkusů, a proto
povolení na pořádání vydávat
zatím nebude. Někteří zastupi−
telé chtějí dokonce předložit
návrh vyhlášky, která by cirku−
sy omezovala i na případných
soukromých pozemcích.
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A zase to letiště…
Jako rudý hadr na býka působí na
některé politiky i občany zvláště
Českých Budějovic a okolí otázka
Jihočeského letiště, které se právě
dokončuje. Ještě nezačalo s ofici−
álním provozem a už stálo stovky
milionů korun. Další takové částky
ještě stát bude. Toho se právě ně−
kteří obávají!
České Budějovice by v příštím ro−
ce měly platit na provoz letiště, je−
hož jsou akcionářem, 72 milionů
korun. Je to téměř o 50 milionů ko−
run více než letos. Radniční koalici
se zdá navýšení částky neúnosné,
a proto o ní chce jednat s Jiho−
českým krajem, který je druhým
akcionářem společnosti. Radnice
ani nezavrhla variantu, že by akcio−
vou společnost město opustilo.
„Částka, kterou máme v příštím
roce hradit, je složena z příspěvku
na investice, což činí přibližně
24 milionů korun. Zbytek by pak šel
na provozní prostředky,“ uvedl pri−

mátor města Jiří Svoboda. Nárůst
výše příspěvku města způsobila
hlavně blížící se certifikace letiště,
která umožní ostrý mezinárodní pro−
voz. V souvislostí s tím společnost
musí koupit další techniku a přibrat
zaměstnance. „Stále ale platí, že se
chceme s krajem dohodnout na dal−
ším postupu a budoucnosti letiště,“
uvedl Svoboda.
Pro město by však podle něj bylo
zásadní, pokud by v horizontu násle−

dujících tří let mělo na tento projekt
vydat více než 200 milionů korun.
„Za takovou částku postavíme tři
tělocvičny nebo opravíme řadu ko−
munikací. Proto chceme hledat ře−
šení,“ řekl primátor. Podle něj je pro
radnici rovněž těžko akceptovatelné,
že se připravovaný příspěvek na pří−
ští rok postupně výrazně zvyšuje.
„Údaje, které platily před třemi
měsíci, hovořily o 50 milionech.
Nyní už jsme na 72 milionech
a otázka je, jaká částka to bude na
konci roku, kdy se schvaluje rozpo−
čet,“ dodal primátor.

Areál bývalého vojenského letiště
zabírá přes 300 hektarů. Kraj a měs−
to investovaly do přestavby komple−
xu více než miliardu korun. Přitom
kromě pražského Letiště Václava
Havla jsou všechna regionální v re−
publice spíše prodělečná. Opozice
investice do letiště dlouhodobě kriti−
zuje, stejně jako tisíce občanů jihu
Čech. Považují to za „černou díru“
na peníze, někdo dokonce za údajně
„pračku na prachy“…
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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CENA ZLATA NA VRCHOLU
Férovou cenu za nepoužívané
zlato vám vyplatí ve Zlaté Bance.

V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největ−
ší zisk je nutné odhadnout správné
období. „Měnová politika Spoje−
ných států způsobi−
la, že v loňském ro−
ce stoupla cena zla−
ta o 9 % a jde tak
o největší zisk od ro−
ku 2011. Navíc letos
by omezování mě−
nové politiky mělo
pokračovat, a tak se
cena zlata bude dr−
žet na stále vyso−
ké úrovni“, informo−
val manažer Zlaté
Banky, kde vývoj ce−
ny zlata pravidelně
sledují pro své zá−
kazníky. Například
v prvním týdnu roku
2019 si zlato připsa−
lo víc než 5% nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Bance
Vaše zlato, ale i stříbro ohodnotí pří−
jemní profesionálové zcela zdarma.
Výkupní cena tu odpovídá aktuální−
mu stavu podle světové burzy.
Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu po
mamince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částečně
poškozené a zubní korunky ani ne−
vím jak staré, proto jsem nepočítala
s velkým ziskem. Ale i tak jsem to
nechtěla prodat lacino,“ upozornila
Rozhled – Jižní Čechy 9/2019

paní Pelikánová. Vydala se do po−
bočky Zlaté Banky, kde zlato zvážili
a určili ryzost. Cena se vyšplhala na
skoro 14 tisíc. „Část použiji na kou−

pi dárků pro
své první vnou−
čátko a zbytek
bude příjemná
finanční rezer−
va,“ dodala pa−
ní Pelikánová.
U nás Vás
čeká příjemné
prostředí s mi−
lým personálem, který vám díky
osobnímu přístupu poradí nej−
lepší možnost zhodnocení vašich
cenností.

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.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Jih Čech protne 150 km dlouhá cyklostezka
Letní kina frčí,
ale jsou prodělečná
Zájem o letní kina je letos v Jiho−
českém kraji větší či srovnatelný
s minulými lety, přesto si na pro−
voz nevydělají. S financováním
jim proto pomáhají města. Jed−
ním z důvodů pro zachování je−
jich provozu je především jejich
obliba mezi diváky. Jedno z let−
ních kin na jihu Čech, které pro−
vozuje soukromá osoba, najdou
návštěvníci v Černé v Pošumaví
na Českokrumlovsku.
„Letos je o naše letní kino zá−
jem opravdu veliký. Provozujeme
ho již šestým rokem a návštěv−
nost každý rok exponenciálně
roste. Očekáváme, že toto léto
bude opět rekordní. K jeho provo−
zu nás motivuje hlavně to, že má−
me rádi filmy a věříme, že návště−
va toho pravého letního kina je
pro mnohé nezapomenutelný zá−
žitek,“ řekl provozovatel kina Mi−
roslav Lavička. Na jeho provoz
přispívá město, bez něj by kino
podle Lavičky nemohlo fungovat
kvůli vysokým nákladům na pro−
voz a údržbu.
Další soukromé letní kino je
v Českých Budějovicích. Nachází
se v parku Háječek u zimního sta−
dionu nedaleko centra. Promítá fil−
my takřka každý den. Zastupitelé
města letos kinu přidělili dotaci ve
výši 600 tisíc korun. Lístek na
jedno promítání díky ní stojí 50 ko−
run. Bez dotace by bylo vstupné
vyšší. Za měsíc jej v průměru
navštíví přibližně 3000 lidí.
Městem provozované letní kino
je v Jihočeském kraji například
v Horní Plané na Českokrumlov−
sku. Zde je o něj letos zájem sro−
vnatelný s loňským rokem.
„Návštěvnost ovlivňuje úspěš−
nost promítaného snímku a poča−
sí. Někdy tak přijde více lidí a jin−
dy zase jen pár jednotlivců,“ uve−
dla ředitelka místního Kulturního
a informačního centra Lucie Rou−
bínová s tím, že ani zde by kino
bez dotace nemohlo fungovat.
Velmi specifický provoz má let−
ní kino ve Strakonicích. Provozuje
jej Městské kulturní středisko.
Letní kino je digitalizované.
Hrajeme tak kopie 35 mm, takže
výběr filmů je omezený. Návštěv−
nost je mezi 150 až 200 diváky za
představení.
(pru)
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Vedení Českých Budějovic se spo−
lu s dalšími městy v kraji domlu−
vilo na společném postupu při do−
stavbě cyklostezky přes velkou
část kraje. Trasa povede z Týna
nad Vltavou na Českobudějovicku
do Nové Pece na Prachaticku
u Lipna nad Vltavou. Stezka bude
dlouhá více než 153 kilometrů
a některé její části jsou už hotové.
Náklady na projekt jsou ve stov−
kách milionů korun.
„Jedná se o memorandum, které
by mělo následně podepsat 16 obcí
ležících na trase, kudy by hypo−

teticky měla vést cyklostezka. Toto
memorandum je dnes jednoduchá
smlouva, která obce zatím k ničemu
nezavazuje. Nastavuje ale společný
postup jednotlivých obcí při realizaci
a komunikaci s krajem,“ řekl ná−
městek primátora Viktor Lavička
s tím, že do memoranda jsou zahr−
nuté i obce, do nichž stavba cyklo−
stezky zasahuje pouze okrajově či
České Budějovice, i když v nich už
je cyklostezka postavená.
Nové úseky okolo Lipna nad
Vltavou by se mohly začít stavět už
příští rok. Do pěti až sedmi let by

měla být velká část stezky hotová či
ve výstavbě. Nejobtížnější částí je
podle něj úsek mezi Zlatou Korunou
na Českokrumlovsku a Boršovem
na Českobudějovicku, a to kvůli
technickým podmínkám a životnímu
prostředí.
Cyklostezka povede okolo Vltavy
a má pokrýt většinu přilehlých turis−
tických lokalit. Do budoucna by ve−
dení města stálo o to, aby vznikly
cyklostezky i podél dalších jiho−
českých řek, nebo aby trasy propo−
jily České Budějovice s okolními
satelitními městy.
(pru)

Lipenská elektrárna slaví!
Vodní elektrárna Lipno slaví letos
60 let provozu. Od té doby vyro−
bila téměř 8,5 miliardy kWh elekt−
řiny, což by pokrylo spotřebu
všech jihočeských domácností na
více než 7 let.
Jen za letošní rok vyrobila přes
95 000 megawatthodin energie.
Podle odhadů firmy ČEZ za celý le−
tošní rok vyrobí přes 150 000 MWh.
Loni to bylo přes 110 tisíc.
„Po modernizaci v letech 2012 až
2017 tak elektrárna vyrobí stejné
množství energie jako předtím
z menšího objemu vody,“ řekl
Martin Schreier z útvaru mediální
komunikace firmy ČEZ.
Lipenská elektrárna má dvě sou−
strojí – TG1 a TG2 a je první zmo−
dernizovanou velkou vodní elektrár−
nou ČEZ v ČR. Soustrojí TG1 je
v provozu od 13. srpna 1959.
Účinnost obou soustrojí se díky

investicím za více než 400 milionů
korun zvedla o čtyři procenta.
„To znamená další miliony kilo−
watthodin (kWh) ekologické elektři−
ny vyrobené ročně ze stávajícího
objemu vody a energii pro nové tisí−
covky domácností,“ řekl Schreier.
ČEZ u obou soustrojí vyměnil tur−
bínu, přetěsnil i potrubní systémy. Ze
strojovny se musel u obou soustrojí
vytáhnout z generátoru 230 tunový
rotor k opravě. Dělníci rozřezali a vy−
bourali obě ocelové spirály turbíny.
„Kvůli betonáži nových spirál tur−
bín bylo nutné dvakrát vypustit
3,6 kilometru dlouhý podzemní
odpadní tunel směr Vyšší Brod, ku−
dy směřovaly do elektrárny mixy
s betonem,“ uvedl Schreier. Provoz
elektrárny je po opravě i ekologičtěj−
ší, díky změně hydraulického ovlá−
dání klesl objem olejových náplní
o téměř 90 procent.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Elektrárna Lipno I má na vltavské
kaskádě největší spád, tedy rozdíl
spodní a horní hladiny nádrže.
„Díky spádu dosaženému umístě−
ním strojovny elektrárny hluboko
v šumavském podzemí potřebujeme
k výrobě jedné kilowatthodiny ener−
gie necelé tři metry krychlové vody,
což je suverénně nejméně ze všech
elektráren vltavské kaskády,“ řekl
vedoucí odboru provozu elektráren
Lipno I a II Martin Sobolík.
Lipenská přehrada vznikla na
Vltavě v letech 1952 až 1959. Vodní
elektrárna je v podzemní dutině vy−
lámané v hloubce 160 metrů pod te−
rénem u hráze. Kolísání odtoku vy−
rovnává malá průtočná vodní elek−
trárna Lipno II o výkonu 1,5 MW.
Vodní elektrárna Lipno slouží i ja−
ko zdroj schopný dodat elektřinu pro
bezpečnostní systémy jaderné elekt−
rárny Temelín při blackoutu. (pru)
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Inovace se nemusí vyplatit

Bazén po rekonstrukci
Do rekonstrukce plaveckého bazé−
nu se před časem pustily Pracha−
tice. Investice přišla na 135 milio−
nů korun a otevřel se začátkem zá−
ří. Práce trvaly více jak rok a čtvrt.
Nyní bude bazén rok ve zkušebním
provozu. V plánu je ještě vybudová−
ní solného a dětského světa, za což
město zaplatí 100 milionů korun.
„Na opravu si město vzalo úvěr
85 milionů korun. Nejdůležitější je,
že jsme zachránili bazén a jeho pro−
voz, že občané města a spádových
oblastí nejsou odsouzeni k tomu,
aby dojížděli za plaváním mimo
město. To by byl obrovský krok zpět
pro,“ řekl starosta Martin Malý.
První etapa oprav zahrnovala
rekonstrukci technologií i sítí. Plo−
várna má nové omítky, obklady,
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dlažbu, vzduchotechniku a byla
opravena vodoinstalace, elektro−
instalace i kanalizace. Nové je well−
ness centrum a přístavba. Jsou
v ní sauny, relaxační místnost, bazé−
nek a vstup na zahradu. Venkovní
ochlazovací jezírko nabízí výhled na
horu Libín.
„To jsou bonusy, které tady nikdy
nebyly,“ dodal starosta Malý.
Prachatický bazén z roku 1986 je
dlouhý 25 metrů a má i brouzdališ−
tě. Studii na přestavbu schválili za−
stupitelé v červnu 2016.
Přes léto funguje ve městě, kde
žije téměř 11 000 lidí, veřejné kou−
paliště Hulák se třemi bazény. Mě−
sto letos hospodaří se schodkovým
rozpočtem. Má výdaje 348 milionů
korun a příjmy 257 milionů. (pru)

Snažit se inovovat některé zaruče−
né a osvědčené postupy při opra−
vách ulic se nemusí vyplatit. Pře−
svědčilo se o tom Ředitelství silnic
a dálnic, když před časem centrum
jihočeské Volyně zasypal bílý
prach. Desítky tisíc korun nyní bu−
de stát prověřování celé situace.
Problém způsobila stavební fir−
ma, když při opravě spár v kamenné
dlažbě namísto drtě použila jemnou
vápencovou směs a bílý prach z ní
pokryl vše. Od aut, přes kašnu, až
po doby. Centrum městečka vy−
padalo, jak když nasněží.

Ředitelství silnic a dálnic nechá
přezkoumat vzorky prachu akredito−
vanou laboratoří. Rozbory mají pro−
věřit, zda se nejedná o toxickou,
zdraví škodlivou látku.
Firma navíc lidem zaplatí všechny
škody, které zavinila. Majitelé domů
či aut mají své oprávněné požadav−
ky nahlásit městu. Nejde ale o zá−
sadní škody, spíš o to, že majitelé
vozidel nebo domů museli nechat
prach odstranit a umýt. Větší škody
mohou mít třeba pěstitelé ovoce
a zeleniny, kterou museli pochopi−
telně vyhodit.
(pru)

Více bytů v rodinných domech
Za první pololetí letošního roku za−
čali stavbaři realizovat 1128 bytů.
Je to meziročně o 173 více. Během
prvního pololetí dokončily firmy
1009 bytů, ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku téměř
o třetinu více. Z dokončených bylo
téměř 61 procent bytů v rodinných
domech.
„Zahájená výstavba 1128 bytů
představuje 5,9 procenta všech by−
tů, které se v prvním letošním polo−
letí začaly v ČR stavět. Meziroční
nárůst o 18,1 procenta byl o 2,7
procenta vyšší než celostátní prů−
měr. V Česku dělníci za letošní prv−
ní pololetí rozestavěli domy s
19.102 byty,“ uvedli čeští statistici.
Téměř 40 procent bytů se letos na
jihu Čech začalo stavět v okrese
České Budějovice, nejméně, nece−
lých šest procent, na Strakonicku.
Téměř ve všech jihočeských okre−
sech připadalo více než 65 procent
ze zahájené výstavby na rodinné do−
my. Byty v bytových domech se za−
čaly stavět letos jen ve třech okre−
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sech, téměř tři čtvrtiny z nich na
Českobudějovicku.
„Za první pololetí dokončili stav−
baři v kraji 1009 bytů, tedy 6,1 pro−
centa všech dokončených bytů v
ČR. Byty v rodinných domech tvoři−
ly na jihu ze všech dokončených
60,9 procenta. Meziroční třetinový
nárůst v kraji podle statistiků kladně
ovlivnilo dokončení 545 bytů v okre−
se České Budějovice, což bylo 54
procent všech dokončených bytů
v kraji,“ dodali statistici.
Nejvíce dokončených bytů přibylo
na Jindřichohradecku. Zde také jako
v jediném okrese Jihočeského kraje
bylo zkolaudováno 22 bytů v domo−
vech pro seniory. Nejvíce dokon−
čených bytů meziročně ubylo na
Strakonicku, o 37 procent, hoto−
vých jich zde bylo za první pololetí
šestačtyřicet.
Jen ve čtyřech jihočeských okre−
sech dostavěli stavbaři byty v by−
tových domech. Téměř 83 procent
ze všech bylo v okrese České
Budějovice.
(pru)
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Do Vánoc k volbám
Ještě do Vánoc půjdou obyvatelé
Strakonic k volebním urnám. Nej−
spíš 14. prosince se uskuteční
nové komunální volby poté, co ty
původní zrušil jak Krajský, tak
i Ústavní soud. S tímto termínem
se počítá předběžně proto, že prá−
vě toto datum stanovil ministr vnit−
ra pro konání hlasování i v někte−
rých dalších obcích republiky.
„Nových voleb ve Strakonicích
se mohou zúčastnit jak původní,
tak i noví kandidáti“, uvedl Adam
Rözler z tiskového odboru minister−
stva vnitra.

Ministr vnitra musí do 30 dnů po−
té, co mu bylo oznámeno usnesení
soudu, což je nejpozději do 11. září
2019, oznámit konání nových voleb.
„Předpokládané datum konání
opakovaných voleb je 14. prosince
2019,“ dodal Rözler.
Volby loni v říjnu vyhrálo vládnou−
cí hnutí Strakonická Veřejnost, a to
výsledkem 51,1 procenta. Jeden
z neúspěšných kandidátů do zastu−
pitelstva hlasování napadl s tím, že
hnutí bylo zvýhodněno v radničním
zpravodaji i na výlepových plo−
chách. Následoval vleklý proces,

kdy Krajský soud v Českých Budě−
jovicích dvakrát rozhodl, že volby
jsou neplatné, přičemž Strakonická
veřejnost proti oběma rozhodnutím
podala ústavní stížnost.
Napoprvé jim Ústavní soud vyho−
věl a uložil českobudějovickému
soudu, aby se zabýval tím, do jaké
míry mohlo narušení politické soutě−
že ovlivnit výsledek voleb a rozdělení
mandátů. Druhou ústavní stížnost
Strakonické veřejnosti ÚS odmítl.
Kvůli dvěma rozhodnutím krajské−
ho soudu nezasedlo ve Strakonicích
od loňského října zastupitelstvo. Mě−
sto vede rada se starostou, hospodaří
s omezeným rozhodováním a na zá−
kladě rozpočtového provizoria. (pru)

Temelín musí žádat o povolení
Dokdy bude v provozu jaderná
elektrárna Temelín? To je otázka,
která zajímá asi kdekoho.
Současné povolení k provozování
prvního bloku jaderné elektrárny
Temelín má platnost do října příštího
roku. Pak musí zařízení požádat
o povolení k dalšímu fungování.
Proto, aby se tak mohlo stát
a atomka mohla fungovat do roku
2061, musí splnit řadu kritérií a vyří−
dit spoustu dokumentů.
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ČEZ počítá s tím, že může dojít
i k prodloužení povolení za rok
2062. „O tomhle je předčasné dis−
kutovat. Vždycky přichází nové
bezpečnostní požadavky na to, ja−
kým způsobem chránit zařízení proti
možným vlivům zvenčí. Jaderná
branže se po některých zkušenos−
tech s Fukušimou dostala dopředu,
tak se především řeší další doda−
tečné bezpečnostní zařízení, které
zajistí, aby elektrárna byla schopná

ustát jakékoli vlivy zvenčí a nedošlo
třeba ke ztrátě napájení,“ podotkl
generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Nyní se například intenzivně pra−
cuje na 26 kilometrů dlouhém hor−
kovodu vedoucím z Temelína až do
Českých Budějovic. Vytápět teplem
se tak budou největší sídliště
ve městě.
Teplem zásobovat domácnosti
a firmy pak bude Temelín tak dlouho
bude elektrárna v provozu.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Vojenská přehlídka
se vrací
Po 11 letech zažijí České Budě−
jovice opět vojenskou přehlídku.
Tři dny před říjnovým státním
svátkem, tedy 25. října, se na
náměstí Přemysla Otakara II.
předvede armáda i její technika.
Uskuteční se u příležitosti 101.
výročí vzniku republiky. Přehlídka
vojenské techniky, s níž dorazí
25. protiletadlový raketový pluk ze
Strakonice se v centru krajského
města konala naposledy v roce
2008. „Kromě toho lidé uvidí ná−
stup armádní aktivní zálohy,“ uvedl
českobudějovický primátor Jiří
Svoboda s tím, že věří, že to při−
táhne pozornost nejen místních, ale
i některých turistů.
„Chceme tentokrát svátek vzni−
ku republiky pojmout jinak než tra−
dičním pověšením kytky u pamět−
ní desky prezidenta T. G. Masa−
ryka,“ uvedl primátor.
Radnice si vznik republiky už del−
ší dobu připomíná dříve než 28. říj−
na, kdy je oficiální státní svátek
spojený s touto událostí. V ten den
podle vedení magistrátu většinou
občané města mají volno a jsou
mimo České Budějovice. Proto už
několik let si vznik republiky připo−
mínáme o pár dnů dříve… (pru)
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Obnova na zámku dokončena
Miliony do úřadu
Částku okolo téměř 35 milionů
korun si vyžádala rekonstrukce
městského úřadu téměř. Šlo
o jednu z největších letošních
investic města. Z toho deset mili−
onů byla dotace EU. Budova sta−
rá 40 let má tak zateplení a vy−
měněná okna, klesne tak spotře−
ba energií a město ušetří náklady
na její provoz. Vznikne i recepce.
„Hlavním cílem oprav bylo
snížit energetickou náročnost.
Přestavěná je i hlavní zasedací
místnost, kde jednají zastupitelé,
další úpravy interiéru se chysta−
jí,“ uvedla mluvčí města Petra
Nestávalová.
Město chce v příštím roce pře−
stavět vestibul, který je dispozičně
nevyhovující, součástí bude i vy−
budování recepce, která tu chybí.
Informační stánek bude sloužit
klientům, kteří zde naleznou radu,
kde a jak vyřídit své záležitosti.
Změnou projde i prostor v přízemí,
kde sídlí oddělení dopravních
agend, jež je velmi vytížené.
Budovu vyprojektoval v roce
1976 jihočeský architekt Bohumil
Böhm. Areál vznikl v letech 1978
až 1980, tvoří ho kaskádovitě
tři budovy. „Je kvalitní ukázkou
brutalistní architektury v jižních
Čechách,“ uvedla mluvčí.
Areál sloužil okresnímu výboru
Komunistické strany Českoslo−
venska, po roce 1989 v něm byla
Komerční banka. Městský úřad
se sem přestěhoval v roce 2003,
dnes tu sídlí všech 13 odborů se
150 zaměstnanci.

Méně cibule
Nejenom s nedostatkem úrody
ovoce, ale i zeleniny se potýkají
mnozí pěstitelé. Kvůli suchu teď
hrozí, že podraží cibule. Urodilo
se jí totiž výrazně méně i na jihu
Čech. To se pak také projeví na
konečné ceně pro zákazníky.
Farmáři ze Strakonicka, ale třeba
i z Táborska vědí, že letošní cibu−
le je jednak menší a je jí také
v průměru výrazně méně.
Zvláště tam, kde v některých
oblastech musejí pěstitelé šetřit
vodou kvůli suchu a zalévají mé−
ně. Zda a o kolik cena cibule
vzroste, bude jasné až v září.
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Téměř dvouletá obnova arkád na
zámku v Jindřichově Hradci byla
dokončena. Arkády u pavilonu
Rondel mají původní barvu, opra−
vená je i umělá jeskyně. Investice
vyšla na více než 15 milionů
korun. Správa zámku chce nyní
obnovit i zahradu.
„Z hlediska renesanční architektu−
ry je to něco unikátního. Adam II.
z Hradce si sem na konci 16. století
pozval italské mistry,“ řekla generál−
ní ředitelka Národního památkového
ústavu Naděžda Goryczková.
Střechy arkád mají nové krovy,
jichž se vyměnilo 90 procent, i prej−
zovou krytinu. Obnovená je umělá
jeskyně s krápníky, výmalba na−
podobující mramor i freska v klen−
bách s vyobrazením letících ptáků.
Rondel i arkády získaly původní bar−
vy, růžovo−bílou nahradily červená
a větle okrová.
Měnilo se 90 procent krovů.
„Nejsložitější byly krovy. Sebralo to
největší množství peněz a práce,
protože se ukázalo, že jsou v daleko
horším stavu, a protože jsme se
snažili dodržovat vhodnou technolo−
gii, abychom se nemuseli stydět, až
se za dalších 90 let budou dělat

znovu. Vracely se tam trámy tesař−
sky opracované,“ řekl kastelán Jan
Mikeš. Podařilo se najít zbytky mra−
morování i části nástropních maleb.
V umělé jeskyni doplnil restaurá−
tor Vladimír Krnínský umělé krápní−
ky i chybějící části vypichovaných
a probarvených omítek. Zrestauro−
vaná je i socha Herkula bojujícího se
lvem v jednom z výklenků arkád.
V příštích letech chtějí památkáři
u rondelu obnovit zahradu, kterou
tam zřídil Adam II. z Hradce. Plochu

rozčlení původní cesty, na trávě bu−
dou okrasné dřeviny zimostráze.
Umělou jeskyni oživí měděná kašna,
jež bude zadržovat dešťovou vodu,
památkáři obnoví i středovou ka−
mennou kašnu.
Jindřichohradecký hrad a zámek
s téměř 800letou historií patří mezi
nejstarší památky v ČR. Letos od
ledna do července ho navštívilo
32 tisíc lidí, meziročně o více jak
500 méně. Loni navštívilo jihočeské
památky 1,19 milionu lidí.
(pru)

Klíšťat je víc, ale lidé se více očkují
V Jihočeském kraji opět přibylo
onemocnění přenášených klíšťaty.
Nejvíce nemocných evidují hygie−
nici v okrese České Budějovice. Na
40 lidí má klíšťovou encefalitidu
a další desítky lidí se nakazily
boreliózou.
Dobrou zprávou však je, že čím
dál více lidí se nechává očkovat pro−
ti encefalitidě.

„Je to už 38 procent, což je více
než republikový průměr, který činí
zhruba 30 procent. V porovnání
s okolními státy je však v Česku vý−
skyt této nemoci vyšší. Pramení to
právě zřejmě z toho, že lidé one−

mocnění stále
podceňují,“ uve−
dla Jitka Luňáč−
ková z českobu−
dějovické kraj−
ské hygienické
stanice.
„Je důležité,
aby se počet
očkovaných zvýšil. Protože až
v momentě, kdy dojde k samotné−
mu onemocnění a lidé vidí, že někdo
v jeho okolí začne mít obrny, zma−
tenost a nervové příznaky, tak až
potom se rozhodnou, že se sami
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nechají očkovat,“ do−
dala hygienička.
Podle statistických
údajů v České republi−
ce připadá pět pacien−
tů s klíšťovou ence−
falitidou na 100 tisíc
obyvatel. V Rakousku
a Německu je to však
maximálně jeden pří−
pad na stejný počet
obyvatel. Zde se nechává očkovat
až 95% obyvatel.
Klíšťová encefalitida je virová se−
zonní nervová infekce přenášená klíš−
ťaty. Infikovaná samička přenáší virus
také na své potomstvo, infikováno
bývá asi procento samiček v ohnisku
nákazy. Onemocnění má zpočátku
chřipkový charakter, projevuje se zvý−
šenou teplotou, únavou, slabostí, bo−
lesti kloubů, svalů a bolestí hlavy. Po
několikadenním odeznění příznaků se
projeví postižení centrální nervové
soustavy, kdy se příznaky odvíjejí od
tíže postižení.
(pru)
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Jihočeští zemědělci odmítají zavedené pevné limity
Jihočeští zemědělci odmítají zave−
dení pevného limitu, takzvaného
zastropování dotací z EU. Zanikla
by tak podle nich řada živočišných
chovů v ČR. Ohledně toho jednali
už s poslanci a senátory.
„Žádáme aby zůstal stejný rozpo−
čet na zemědělskou politiku jako
dosud. Pokud by nově platilo, že bu−

de dána maximální výše dotace
v eurech, tyto pevné limity u dotací
EU by postihly zemědělce, kteří
v ČR hospodaří na 90 procentech
všech ploch,“ uvedla ředitelka jiho−
české Agrární komory Hana Šťastná
„Sazba je na hektar, ale jakmile by
podniky přesáhly celkovou částku,
nedostaly by už ani euro. Příklad:

podnik bude mít dotaci 200 eur na
hektar a strop je třeba 60 000 eur...
Všichni velcí mají hlavně hospodář−
ská zvířata, krávy a prasata. Zastro−
pování by vedlo k likvidaci živočišné
výroby v České republice. Týká se
asi 140 000 vlastníků,“ řekla Šťastná.
Politici v tomto zemědělce podpo−
rují. Zemědělci v Česku dostávají na

Projekty zkvalitňují výuku
na SOŠ a SOU Sušice
Nové moderní vybavení a učebny
podpořené v rámci dvou projektů
ROP a to „Modernizace odborných
učeben a výuky řízení vozidel“
a „Modernizace odborného výcviku“
jsou stále využívané a významně
přispívají ke kvalitní přípravě žáků
na své budoucí povolání.
Díky 13milionové dotaci vznikly nové
učebny trenažérů, programování,
gastronomie a byl vybaven odborný
výcvik CNC strojem, svářecím simulá−
torem a svařovacími stroji, dále celou
řadou strojů na dělení a tvarování ma−
teriálů a přístroji pro opravy a diagnos−
tiku motorových vozidel. V učebně
programování a technického kreslení
se mohou žáci technických oborů na−
učit pracovat s moderní technikou
včetně práce s 3D tiskárnami. Vý−
sledky své teoretické práce tak mohou
žáci vidět ihned po zpracování úlohy
ve formě hotového plastového výrob−
ku. Kromě toho je zde možnost celé
řady velkoformátových tisků a propo−
jení programů se stroji CNC. Učebna
trenažérů umožní žákům lepší nácvik
prvních hodin výuky řízení motorových

obhospodařovanou plochu a chov
zvířat ročně zhruba 32 miliard ko−
run. Převážná část peněz je z evrop−
ských fondů. Ministerstvo zeměděl−
ství bude v novém evropském pro−
gramovém období zemědělské po−
litiky navrhovat zavedení vyšších
přímých plateb na prvních 133 až
150 hektarů farmy.
(pru)
kde je na to více času a do podniků
mohou na praxe odcházet s dostateč−
nými základními informacemi o funk−
ci tohoto gastronomického zařízení.
V rámci projektu „Modernizace od−
borného výcviku“ vznikla nová učeb−
na výuky svařování, která je vybavena
velmi kvalitním trenažérem pro výuku
svařování. Opraváři zemědělských
strojů, automechanici a autoelektrikáři
dostali celou řadu strojů a přístrojů, se
kterými jsou dnes vybaveny moderní
opravárenské firmy. Mezi hlavní stroje
patří čtyřsloupový zvedák pro kontrolu
diagnostiky vozidel, moderní olejové
hospodářství, kde se žáci naučí i eko−
logickému přístupu, protože se jedná
o kvalitní postup odsávání starého
a plnění nového oleje, pro dělení a tva−
rování materiálu byly pořízeny tabulo−
vé nůžky, pásová pila a ohýbačka ple−
chu, nové svařovací přístroje, kvalitně
vybavené dílenské vozíky a zařízení na

vozidel mimo vlastní silniční provoz.
Žáci mají více času na zažití zá−
kladních návyků ovládání vozidla.
Součástí učebny je trenažér 3. skupi−
ny (místo řidiče simuluje Škoda Fabia
a provoz je promítán na 3 velké moni−
tory) a trenažér 4. skupiny (jako před−
chozí, ale celý trenažér je nakláněn
v různých směrech jako simulace
Nůžky na plech

jízdy po nerovném terénu). Pro gas−
tronomy vznikla nádherná profesio−
nální učebna vybavená nejmoderněj−
ším gastronomickým zařízením. Žáci
zde mohou nacvičovat různé úkony
práce tak, jako kdyby vařili ve velké
moderní hotelové kuchyni. Díky pro−
jektu se tak mohou těmto aktivitám
věnovat v učebních prostorách školy,
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vyvažování a přezouvání kol. Dále
vznikla nově vybavená pracoviště na
výuku CNC strojů.
Věřím, že modernizace těchto učeben,
a škola jich v posledních letech prove−
dla nemálo, přispěje k lepšímu uplat−
nění žáků na trhu práce a k většímu
zájmu o studium těchto velmi žáda−
ných oborů.
(pi)
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Denně se setkávám se závislostí
Podle mého názoru je závislost
jen jedna a má různé formy,
které se projeví podle dispozic
jednotlivce. Je jasné, že dítě je
závislé na svých rodičích, pro−
tože není schopno samo za−
bezpečit pud zachování života
– jídlo, bydlení. Tady začíná zá−
vislost a je na nás, rodičích,
„osvobodit“ své potomky od
závislosti, a to tím, že jim
umožníme péči a vzdělání. Tím
je zbavíme závislosti na nás.
Z mých zkušeností vzniká další
závislost pro nedostatek citu, a to
buď ze strany matky, ale i otce,
případně obou. Je třeba si uvědo−
mit, že jsme lidé, kteří mají cit dán
do vínku při narození, a proto
jsme závislí citově na svých rodi−
čích. Problém se začíná proje−
vovat nenápadně, např. tím, že si
dítě cucá palec či vyžaduje dudlí−
ka, a může to v dospělosti končit
citovou závislostí na partnerovi,
pokud nedostane
dostatek citu od
rodičů. Vypo−
zoroval jsem,
co se může
v takovém pří−
padě stát. Buď hledáme
partnera, od kterého vyžadujeme
neúměrně mnoho citu, protože

náš citový život nebyl v dětství
naplněn. Nebo naopak – nesto−
jíme o cit a chováme
se citově chladně.
V tomto případě
hrozí závislost
na sexu. Tady
je nutné roz−
lišovat, zda
jde o zá−
vislost na
sexu, nebo
zda náho−
dou sexem
nekompen−
zujeme stres.
Pokud dítěti
neposkytneme
péči a neumožní−
me mu vzdělání, zů−
stává závislé na nás a potom
se může závislost (neschopnost
se o sebe postarat) projevit
i další závislos−
tí, třeba na
hráčství, alko−
holu, cigaretách,
drogách, sexu,
utrácení, majetku,
partnerovi, atd.
Je−li závislost kom−
binovaná s porušeným pudem
sebezáchovy, jde o další pro−
blém, zejména psychický. Ten

vzniká podle mé teorie nechtě−
ným těhotenstvím, případně
stačí nezájem z jedné
strany rodičů a do−
konce stačí, když si
jeden z rodičů
přeje opačné
pohla ví, než
se má naro−
dit. V těchto
případech
se mnohdy
projeví závis−
lost na dro−
gách, alko −
holu, kou ření,
tedy je zde pr−
vek se bezničení.
V těchto případech
je jasné, že lidé s touto
závislostí chtějí zemřít na ne−
vědomé úrovni, která je podle
mne silnější než vědomá úro−
veň. Závislost má většinou koře−
ny v rodinném systému, a proto
je obtížné se jí zbavit.
Hlavním úkolem rodičů je
umožnit potomkům vzdělání,
při kterém by se dokázali sebe−
realizovat a být nezávislí. Dal−
ším důležitým úkolem je umož−
nit dětem dospět a přijmout
odpovědnost za svůj život.
Pokud rodiče své již dospělé

Včelařů i včelstev rapidně ubývá
Koupit si kvalitní med přímo od
včelaře bude možná za pár let spíš
zázrak než běžná praxe, jako je to−
mu stále ještě dnes. Počet chova−
telů i samotných včelstev v Jiho−
českém kraji rapidně ubývá. Na−
příklad od roku 1989 je to více než
o polovinu. Mohou za to především
různé nákazy, ale také chuť nové
generace se tomuto věnovat.
Na jihu Čech v současnosti půso−
bí 5600 až 5800 včelařů, z toho jen
v okrese České Budějovice jich je
okolo 1200. V regionu je přibližně
60 000 chovaných včelstev.
„Podle předsedy českobudějo −
vické okresní organizace včelařů
Josefa Zimena se počet včelařů
v kraji výrazně snížil proti roku
1989. Jen v okrese České Budě−
jovice jsme měli 21 tisíc včelstev
a asi 2100 včelařů. Nyní tu máme
12
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děti vidí stále jako malé a také
se tak k nim chovají, neumožní
jim dospět. Mnohdy proto, že
sami jsou nedospělí.
Proto považuji za důležité osla−
vovat s dětmi jejich narozeniny
a pojmout oslavu jako rituál, při
kterém se dětem má připomí−
nat, že jsou o rok starší a tím
odpovědnější a až budou osla−
vovat dospělost – osmnácté na−
ro zeniny, budou dospělé, so−
běstačné, nezávislé! Samo −
zřejmě pokud studují, tak do
jejich dvaceti šesti let jsme po−
vinni je živit a zajistit bydlení, ale
už nemáme právo zasahovat do
jejich života. Děti se v zásadě
podle mých zkušeností vy −
chovávají do cca osmi let, do
patnácti let se dá ještě něco
„korigovat“, ale potom už se ne−
dá dělat nic.
Stanislav Brázda

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

máme 1200 včelařů a kolem 12 ti−
síc včelstev,“ uvedl Zimen s tím, že
za úbytkem je kromě různých vče−
lích morů také rozmach super −
marketů, pančovaný med a dovoz
ze zahraničí.
„V jednom včelstvu se při zimo−
vání nachází okolo 15 až 25 tisíc
včel. V plném rozvoji jich pak v úlu
může být až 110 tisíc. Letošní vče−
lařská sezóna ještě neskončila,
už se ale připravuje na zazimování,
kdy musí chovatelé třeba likvidovat
parazity na včelách. Další přípravy
včelaře čekají v září,“ dodal Josef
Zimen.
Podle Českého statistického
úřadu bylo loni v Česku 632 000
včelstev. V zemi se vyrobilo 8992
tun medu, což bylo nejméně za po−
slední čtyři roky. Včelařů je v ČR na
58,5 tisíce. Většina chovatelů je záj−
mová. Těch profesionálních, s více
než 150 včelstvy, je v zemi okolo
stovky.
(pru)
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Lázně Bad Birnbach v Plzni
poslední řadě se můžete těšit na
drobné občerstvení, soutěže o lu−
xusní wellness pobyty a pro kaž−
dého účastníka máme připrave−
né slevové kupóny do lázní Bad
Birnbach.
Kapacita semináře je omezena,
proto Vás prosíme o potvrzení
Vaší účasti. Závaznou přihlášku
nám zašlete prosím na email:
info.plzen@bavorskelesy.cz nej−
později do 05.09.2019. V případě
dotazů jsem Vám ráda k dispozici:
Simona Fink, fink@vhs−regen.de,
tel.: 724 888 069.
Těšíme se na Vás!
s
s

Prezentace bavorského lázeň −
ského resortu Bad Birnbach pro−
běhne v sobotu 14. září 2019 od
10 do 17 hodin v Plzni v Regio−
nálním informačním centru Pl −
zeňského kraje a Bavorska na ná−
městí Republiky 17. V rámci této
prezentace se bude konat od 11
do 12 hodin informační seminář.
Lázeňské městečko Bad Birn −
bach zasazené v malebné krajině je
známé také pod názvem „venkov−
ské lázně“. Odtud pochází mnoho
inovací (např. nasazení prvního
autonomního auto−
busu v Německu)
zejména v oblasti
lázeňské medicíny
a saunování. Právě
v těch to oborech
sledují lázně Bad
Birnbach stále no−
vé trendy a neustá−
le se rozvíjejí. Láz−
ně spolu s okre−
sem Rottal−Inn pat−
ří k jedním z nej−

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.
Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je v Evropě
jediným svého druhu

navštěvovanějším
a nejúspěšnějším
lázním v Bavorsku.
V rámci infor−
mačního semináře
se můžete těšit na

zajímavou přednášku z oblasti lá−
zeňství, po které následně proběhne
i společná diskuze s hlavními před−
staviteli lázní Bad Birnbach. Infor−
mační seminář slouží také k navá−
zání dlouhodobé spolupráce. V ne−

3. Bavorsko−česká burza firem v Klatovech 16. 10. 2019

Úspěšné přeshraniční kooperace
Třetí Bavorsko−česká burza firem, vatelských a odběratelských vztazích,
která se bude konat 16. října 2019 na pobočkách firem v sousední zemi
v Klatovech, opět sdruží firmy, uni− nebo na kooperačních projektech ba−
verzity, výzkumná
vorských a českých univer−
zařízení a jiné orga−
zit s firmami.
nizace.
Přeshraničně
Evropský region
a napříč různými
Dunaj−Vltava a Nie−
odvětvími
der bayern−For um
zvou na 3. přeshra−
Tento úspěch je možné roz−
niční Bavorsko−čes−
šířit! Formát Bavorsko−čes−
kou burzu firem do
ké burzy nabízí bezplatnou
Klatov. Kromě akté−
platformu pro přeshraniční
rů z odvětví strojí−
intenzivní dialog na rovno−
renství, elektrotech−
cenné úrovni.
niky, IT a automoti− Manažerka kontaktních sítí V letošním roce je navíc
ve je letošní zamě− Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. odvětvové zaměření rozší−
ření i na stavebnict− Jaroslava Pongratz, MBA
řeno o stavebnictví. Cílem
ví. Srdečně jsou zváni ale i výstavci setkání je vytvoření dalších kooperací
a návštěvníci z jiných branží, aby tak mezi firmami a vztahů k univerzitám
mohli profitovat z nových kontaktů a klastrům a jejich zintenzivnění. Z toho
k dalším podnikům, vysokým školám vytvořená přidaná hodnota zůstane
a zástupcům z oblasti politiky.
v regionu a tímto ho dále posílí.
Z dobrého sousedství mezi Čechami
a Dolním Bavorskem vznikla v minu− Jednoduše, zdarma
lých letech velice úspěšná hospodář− a simultánně tlumočeno
ská spolupráce. Názorné příklady pro− Krátké přednášky představí Best –
sperujících bavorsko−českých vztahů je Practice příklady úspěšné česko−
možné ukázat na přeshraničních doda− bavorské spolupráce a dodají tak zá−
Rozhled – Jižní Čechy 9/2019

jemcům o přeshranič−
ní aktivity odvahu. Na
připravených výstav−
ních stolcích mohou
výstavci po předchozím přihlášení
prezentovat své produkty, na−
bídky a služby.
Dorozumění bude i přes jazy−
kové bariéry bezproblémově
zajištěno: všechny přednášky budou si−
multánně tlumočeny v obou jazycích
a tlumočníci budou během celého vele−
trhu zdarma k dispozici všem výstav−
cům a hostům, aby umožnili jejich bila−
terální dialogy.

Dvojjazyčná podpora
Před akcí mohou všichni výstavci
uvést, co hledají a co nabízejí. Tyto in−
formace budou připraveny v českém
a německém jazyce a budou během
burzy firem zveřejněny na centrálním
místě a dostupné tak všem výstavcům
a hostům. Tyto informace mohou být
využity k získání kontaktu a použitelné
pro budoucí kooperace a nové ob−
chodní vztahy.
Dále jsou během akce k dispozici do−
tazníky, na kterých mohou účastníci

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tým z Bad Birnbachu
a spoluorganizátoři z organizace
Arberland Regio GmbH,
pobočka Plzeň
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
uvést, které informace a poradenství
požadují a vyjádřit, jaké konkrétní kon−
takty či kooperace aktuálně hledají.
Manažerka kontaktních sítí ing. Jaros−
lava Pongratz z Evropského regionu
Dunaj−Vltava tyto žádosti následně
zpracuje a jedno−
tlivě důvěrně zod−
poví. I tato profe−
sionální služba je
dvojjazyčná a je
pro všechny instituce a fir−
my z Čech a z Dolního
Bavorska bezplatná.
3. Bavorsko−česká bur−
za firem se koná 16. 10.
2019 od 15:00 hodin v Kulturním do−
mě Družba v Klatovech. Vstup je pro
výstavce i hosty zdarma.
Je nutné se předem přihlásit u paní
ing. Jaroslavy Pongratz.
j.pongratz@euregio−bayern.de
nebo na 0049 170 8118194.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. et Ing.
Jaroslava Pongratz, MBA
Evropský region Dunaj−Vltava
Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy
Kolpingstraße 1,
D−94078 Freyung
Tel.: 0049 170 8118194
j.pongratz@euregio−bayern.de
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KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960. Vy−
koupím i celou sbírku ne−
bo pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Mám zájem také o staré
veterány, cokoliv, co se
hýbalo, i značně poško−
zené, koupím i díly.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM 190020

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic−
kou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jis−
tičů a osvětlení. Podla−
ha, strop a stěny zatep−
lené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palub−
kami. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblo−
ženou palubkami, za−
řízenou k okamžitému
používání. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
POZOR PŘÍLEŽITOST: 190026
Sběratel stále hledá PRODÁM zemědělský
a dobře zaplatí za plecho−
stroj Škoda 180 s nakla−
vé cedule, plakáty, staré
dačem a druhý bez na−
pohlednice či určené fo−
kladače s rameny do plu−
tografie do roku 1945,
uvítám sbírku či pozůsta− hu. Ve velmi pěkném sta−
lost, po dohodě mohu vu, nový lak, cena do−
přijet za vámi. Mobil: hodou. Tel.: 604867469
PM 190028
602486490. RR 90036
14
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DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme SERVÍR−
KY se základní znalostí
němčiny. Dále přijmeme
PANÍ NA MYTÍ NÁDOBÍ
a úklid společných pro−
stor, vhodné i pro aktivní
důchodkyně. Nabízíme
výborné platové ohodno−
cení a ubytování zdarma.
Více informací na tel.:
725835555. RR 90697

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
FOTOAPARÁTY z období
ČSSR (Flexaret, Mi−
kroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chro−
mové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, me−
daile a vyznamenání –
civilní i vojenské, po−
hledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel.: KOUPÍM les za nejvyšší
603872698 PM 190122 možnou cenu (smrk,
borovice), může být
KOUPÍM betonové pa− vytěžený i po kalami−
nely, větší množství, pří− tě. Seriózní jednání,
padně panelové silážní
platba hotově. Tel.:
jámy i panelové cesty.
731027795. RR 90082
Tel.: 736139113 PM
190033

l

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

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, manu−
ální převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030
JAWA, ČZ STADION

NABÍZÍME pronájem vý−
robní haly v Klatovech
1.000 m2 s kompletním
technickým i technolo−
gickým vybavením pro
zámečnické, obráběcí,
nástrojařské i svářecí
práce. Možnost změny
výrobního programu
i následného odkupu,
tel.: 603298166. RR
90701

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma−
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001

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

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

KOUPÍM Š: 1000MB,
100, 110R, 120, Rapid
a nové náhradní díly. Na
sms odpovím 603535061

JSTE VYUČENÁ CUK−
RÁŘKA / CUKRÁŘ a hle−
dáte zajímavou práci
v mladém kolektivu na
horách, s ubytováním
zdarma? V dlouholeté
zaběhlé firmě s bohatými
zkušenostmi a s mož−
ností rozvoje vlastního
potenciálu věcí v oboru
cukrařina hledá vyhlá−
šená cukrárna Café
Charlotte právě Vás.
Náplní Vaší práce bude
příprava zákusků pro pří−
mý prodej, tvorba spe−
ciálních dortů na objed−
návky, vlastní výroba
zmrzliny a mnoho dal−
ších zajímavých věcí
v oboru cukrařina. Nabí−
zíme VÝBORNÉ PLATO−
VÉ ohodnocení a ubyto−
vání zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555.
RR 90698

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez
PP po výstavně úspěš−
ných předcích. Malý
pejsek s nelínající ba−
vlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpra−
vu, jenom se proče−
sává. Je antidepresiv−
ní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ostra−
žitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na
canisterapii – k reha−
bilitaci. Oblíbený pro
výstižnou a přizpůso−
bivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád
bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva
při odběru. Do dobrých
rukou. Cena dohodou.
Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
602823882,378774498
RR 90128

l

HEZKÁ příjemná, usmě−
vavá žena 44 let nabízí
příjemný Relax, sexík
za skvělé ceny. Do−
mluva ve dne na tel.:
604561766 KŘI PM
190115
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

HLEDÁŠ lásku a štěstí,
harmonické partnerství?
Muži se srdcem na pra−
vém místě hledají lásku
života. Organizujeme
setkání s muži z jihu
Německa−Bavorska, kte−
ří hledají vážný vztah,
přejí si rodinný život
s oboustranou úctou
a láskou. Na rozdíl od
soukromých inzeratů za−
ručujeme diskrétnost,
serióznost a pravdivost
údajů i foto. Stačí zavo−
lat, poslat SMS – What−
sapp 720409101 nebo
Emaii:arendas@volny.cz
Tešíme se na odpověď,
která Vám pomůže změ−
nit život a udělá radost.
43/180 cm – hledám
ženu pro vážný vztah,
rodinu. Společný život
na vesnici. Zn.: Napiš.
Domažlicko, Klatovsko,
Tachovsko.
Tel.:
608852485. RR 90467

Další číslo

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž
ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jihočeského
rozhledu
vyjde 30. 9. 2019
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Zavedení mýta na některých částech sil−
nic 1. třídy od ledna příštího roku štve de−
sítky obcí podél těchto tras. Bojí se, že
kamiony budou proto, aby ušetřily, volit
cestu přes silnice II. a III. třídy. Někteří
zastupitelé kraje proto nyní přišli s návr−
hem, aby hejtmanství připravilo sčítání
dopravy na vybraných trasách. Poslední
data jsou z roku 2016.
Starostové jihočeských měst a obcí se
bojí přetížených a hlavně zničených silnic.
Vláda, potažmo ministerstvo dopravy, se
ale dál odmítá s kýmkoli bavit.
„Stát pouze uvažuje o tom, že omezí
vjezd kamionů na silnice, po nichž hrozí
objíždění úseků, jež mají od roku 2020 no−
vě patřit do mýtného systému. Ale tohle
nemá být uvažování, ale dávno se to mělo
přijmout. Takhle to vypadá, že ministr do−
pravy Vladimír Kremlík s nimi sice o ně−
čem jedná, ale nebere věci moc vážně,“
řekl jedem ze starostů obce podél trasy
ČB− Praha.
Obce žádají kompenzace za chystané
zpoplatnění 870 kilometrů silnic I. třídy.
Zavedení mýta na 900 km silnic I. třídy po−
dle obcí zhorší kvalitu života, neboť auta bu−
dou hledat objízdné trasy. „Nemáme v téhle
chvíli žádná relevantní data, poslední jsou

z roku 2016. Od té doby, jak roste ekonomi−
ka, se zvýšil pohyb kamionů a přepravy na
všech silnicích,“ řekl předseda jihočeské
ODS Martin Kuba.
Sčítání by mělo být letos na podzim a na
jaře 2020, aby bylo možné změřit, zda se
kamiony na vedlejší silnice přesunuly.
Poslanec Lukáš Kolařík (Piráti) považuje
za divné, že ministerstvo dopravy říká, že
kamiony se na nezpoplatněné silnice ne−
přesunou, ale zároveň vytvořilo pracovní
skupinu, která se má možným dopadům
věnovat.
„Vláda s námi jako se zástupci obcí ne−
komunikuje. Občané obcí se stali rukojmí−
mi tendru, budou symbolickými oběťmi
války státu s Kapschem. Ministerstvo do−
pravy stále tvrdí, že seznam nelze kvůli
tendru na nové mýto měnit, aniž by k tomu
zveřejnilo jakoukoli právní analýzu,“ řekl
zastupitel Katovic na Strakonicku Tomáš
Hajdušek.
Obce i kraje proti zpoplatnění silnic I. třídy
protestují dlouho. Kremlíkův předchůdce
Dan Ťo jim loni slíbil, že budou moci vybrat
úseky, kde bude nulové mýtné. Kremlík
však od plánu upustil, podle něj by zavede−
ní bezplatného mýta mohlo zpochybnit
mýtný tendr.
(pru)

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. září 2019
Rozhled – Jižní Čechy 9/2019
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