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Unikátní road show TOTALITA láká tisíce lidí
Při příležitosti 30. výročí od takzva−
né Sametové revoluce, pádu komu−
nismu, odstartovala koncem září v
Českých Budějovicích unikátní road
show „TOTALITA“ aneb průvodce
Československem 1948 – 1989.
Jedná se o unikátní projekt, který
následně projede další česká měs−
ta: Brno, Znojmo, Prahu a zastaví
se i v Plzni. Je jen v Č. Budějovicích
přilákala mnoho tisíc lidí.
Na náměstí Přemysla Otakara II.
vyrostl velký projekční ´dóm´ pro
zhruba 150 lidí, který zájemcům dí−
ky nejmodernějším technologiím
umožňuje vrátit se v čase a na vlast−
ní oči prožít několik minut v před−
listopadovém Československu. Za−
tímco projekce v dómu přináší
především emocionální zážitek, in−
formační panely rozmístěné v jeho
okolí doplňují potřebné faktografické
informace a celkový historický kon−
text událostí.
„Instalace bude v městech, kde ro−
ad show zastaví, přístupná každý den
od 8.30 do 19 hodin, dopolední hodi−
ny jsou určeny především školám,
které si konkrétní čas návštěvy mo−
hou rezervovat na webu, zbylé časy,
včetně celých sobot nejširší veřej−
nost.,“ uvedl autor projektu Lukáš
Nádvorník z produkční společnosti
Media Park Praha, která stojí mj. i za

loňskou velmi úspěšnou road show
ke 100. výročí vzniku Českoslo−
venska „Zažijte to znovu“.
Kromě fotografií panely obsahují
i QRe kódy, díky kterým si návštěv−
níci budou moci pustit i zajímavá vi−
dea, například z politického procesu
s Miladou Horákovou, dobovou re−
portáž z vojenské přehlídky na
Letenské pláni nebo studentské
demonstrace 17.listopadu 1989.
„Součástí projektu bude i několik
„dobových detailů“, jako například
příslušníci Sboru národní bezpeč−
nosti „SNB“, v jejichž rolích se vy−

střídají i někteří herci (dle
místa a časových mož−
ností). Tyto postavy dopl−
ní atmosféru let (ne)dávno
minulých,“ uvedl René
Kekely z PR oddělení pro−
dukce projektu.
Za pomoci nejmoder−
nějších technologií a pro−
střednictvím emotivního
prožitku chtějí autoři pro−
jektu vtáhnout diváka do
reálií totalitního Česko−
slovenska i přelomové
doby roku 1989 a umož−
nit jim prožít dobovou at−
mosféru.
„Cílem projektu je přiblí−
žit především dnešní mla−
dé generaci události z let (ne)dávno
minulých. Řada sociologických vý−
zkumů totiž ukazuje, že značná část
mladé generace nemá historické
znalosti o komunistickém režimu, je−
ho totalitní podstatě a klíčových udá−
lostech přelomového roku 1989.
Náš projekt multimediálního prů−
vodce totalitou v Československu
1948–1989 chce pomoci tuto situa−
ci změnit. Našim cílem je zprostřed−
kovat především žákům a studen−
tům atmosféru tohoto období,” říká
iniciátor projektu Lukáš Nádvorník.
Při příležitosti 30. výročí listopadové

revoluce vznikla tato road show ve
spolupráci s historikem Petrem
Blažkem, ředitelem Ústavu soudo−
bých dějin Akademie věd ČR Mi−
roslavem Vaňkem a pod záštitou
předsedy Senátu Parlamentu ČR
Jaroslava Kubery a Platformy
evropské paměti a svědomí unikátní
vzdělávací multimediální projekt
TOTALITA Multimediální průvodce
Československem 1948–1989.
„Našim cílem je představit základ−
ní totalitní rysy komunistického reži−
mu, které však často měly vzhledem
k jeho rozsáhlé systémové krizi na
konci osmdesátých let také svoji
absurdní až komickou rovinu. Vedle
ideologických a represivních me−
chanismů se pokusíme také přiblí−
žit rozšířenou banalitu, uniformitu
a uzavřenost tehdejšího způsobu ži−
vota“, říká odborný garant projektu
a přední český historik Petr Blažek.
Více informací o projektu, včetně
lokací a časů najdou zájemci na
www.totalitnistat.cz
(pru)

Termíny a místa road show
TOTALITA
23. – 28. 9.
14. – 19.10.
21. – 26.10.
4. – 9.11.
11. – 17.11.

České Budějovice
Brno
Plzeň
Znojmo
Praha

Vlci škodí
Ochránci přírody a ekologičtí
aktivisté jásají, chovatelé ale
zuří. Vlci, kteří se na Šumavu
vrátili před čtyřmi roky, likvidují
stále více kusů hospodářských
zvířat. Majitelé stád počítají
škody a zvažují, jaká lepší
opatření ještě provést. Od za−
čátku roku chovatelům úřední−
ci vyplatili 350 tisíc korun jako
kompenzace. Náhrada za do−
spělou ovci je šest tisíc korun.
Ne všichni zemědělci jsou
se sumou spokojeni a žádají
o navýšení.

Andrea Černá:

Už dávno nejsem jen Princezna ze mlejna
Jak to tak u mnoha herců bývá,
proslavila ji především jedna role,
a i když od té doby udělala desítky
dalších, Andree Černé její Prin−
ceznu ze mlejna už nikdo neodpá−
ře! Ona sama je ale za tuhle šanci
od Zdeňka Trošky vděčná. Jen by
ale nerada Eliškou ze mlejna,
o kterou se perou knížepán, čert
i vodník, zůstala navždy.
Držitelka Thálie 2017 za mimo−
řádný herecký jevištní výkon v obo−
ru činohra je především divadelní
herečka. Za sebou má ale celou
řadu filmových i seriálových rolí.

Nový magnet
pro turisty
Hojně navštěvovaný areál
zámku v Českém Krumlově,
který je po Pražském hradu
největším v ČR, dostane další
turistický magnet. Půjde o hor−
skou zahradu s promenádní
trasou. Zájemci si však na prv−
ní návštěvu budou muset ještě
počkat. Rekonstrukce a úprava
budoucí horské zahrady s 21
zastaveními, kterou povede
skoro kilometrová vycházková
trasa, přijde na 35 milionů ko−
run. Součástí bude rekonst −
rukce altánu Paraplíčko, kres−
by kněžny Pauliny nebo infor−
mační systém. Vznikne zde
i muzeum zahradnictví.

Někdo lividuje psy
Majitelé psů v Českých Budě−
jovicích by se měli mít na po−
zoru! Policie varuje před po−
měrně brutální snahou o likvi−
daci domácích mazlíčků. Obje−
vily se v některých parcích ná−
vnady, po jejichž požití může
zvíře umírat ve velmi krutých
bolestech. Spadeno na psy má
zatím neznámý pachatel, který
po budějovických parcích po−
hazuje uzeniny s napíchaný−
mi špendlíky a kancelářskými
sponkami. Ve dvou případech
na ně psi narazili. V jednom
případě museli veterináři fenku
bígla operovat, v druhém maji−
tel včas zasáhl.
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Andrea Černá a Radek Valenta
v pohádce Princezna ze mlejna

Narodila se sice v Karlových
Varech, ale k jižním Čechám má
velmi blízko. „Část života jsem
prožila v Týně nad Vltavou, kde
mám rodiče a ráda se tam vracím.
Navíc právě svou stěžejní roli –
Elišky ze mlejna v pohádce Prin−
cezna ze mlejna I a II. natáčela
především v jižních Čechách. Moc

Andrea Černá

jsou dnes devatenáctileté stromy,“
podotkla sympatická herečka.
Za sebou má filmy a seriály,
včetně Ordinace v růžové zahradě,
Velmi křehkých vztahů, Come−
backu či Strážce duší. Se Zdeň−
kem Troškou spolupracovala ještě
jednou, a sice právě v Týně nad
Vltavou. „V roce 2003 jsem měla
v Kameňáku II takovou malou roli
soudní vykonavatelky, kdy jsem
doktora Víťu kopla do oněch chou−
lostivých míst,“ dodala s úsmě−
vem Černá.
O svém soukromí nerada mluví,
protože si jej chce chránit. Nic−
méně nežije jen prací. Cestuje, ba−
ví ji výlety do přírody, včetně té
jihočeské, ráda čte a také píše.
Zatím prý si píše jen do šuplíku,
ale co není, může být. Andrea
Černá je herečka, kterou beze−
sporu čeká celá řada krásných ro−
lí, včetně možná i velkých příleži−
tostí. Pro mnohé, zvláště diváky,
ale už asi navždy zůstane tou
´Princeznou ze mlejna´.
(pru)

ráda vzpomínám na spolupráci
se Zdeňkem Troškou, na ta obě
natáčení u Bavorova, na louce
směrem na Netolice, kde byla
postavena kulisa mlýna. Na
Yvetku Blanarovičovou, Jakuba
Zindulku, pana Švehlíka a na
další… Hrozně ten čas letí, ale
ty vzpomínky vám nikdo ne−
vezme,“ říká Andrea Černá, kte−
rá kromě působení v plzeňském
divadle hraje i na Vinohradech.
„Před časem
jsme se Zdeňkem
a pár lidmi z této
pohádky oslavili
25 let, co se známe.
V hotelu u Grégrů
v Písku proběhlo set−
kání tvůrců Princezny
ze mlejna. Bylo pří−
jemné se opět vidět.
Zajeli jsme se podívat
Andrea Černá a Zlata Adamovská
i na místo natáčení.
v
seriálu Ordinace v růžové zahradě
Tam, kde stával mlýn,

Od ledna 2020 zdraží vodu!

Jihočeský vodárenský svaz zvýší
od ledna 2020 velkoobchodní ce−
nu vody. Nárůst bude o 2,06 pro−
centa. Za metr krychlový pitné
vody zaplatí města a obce, které
od svazu vodu odebírají, 16,78 Kč
místo dosavadních 16,44 Kč.
Koncových zákazníků by se ale
nijak zvláště navýšení cen do −
tknout nemělo.
„Meziročně se tak cena zvýší
o 34 haléřů za tisíc litrů. Naším zá−
kladním cílem je dlouhodobá stabili−
ta odvětví v regionu a vytváření pod−
mínek pro to, aby obce a města mě−

ly ve svých cenových kalkulacích
prostor vytvářet si dostatek zdrojů
na údržbu a obnovu svého vodo−
hospodářského majetku. Proto naše
zvýšení nedosahuje ani oznámené
inflace v zemi,“ uvedl předseda
představenstva JVS Antonín Princ
Vodárenská soustava na jihu
Čech měří přes 550 kilometrů, vodu
z ní pije a používá na 400 tisíc
Jihočechů, tedy více než polovina
obyvatel kraje.
„Získané peníze využijeme jak na
zajištění běžného provozu, tak i na
obnovu a investice. Příjem z vyro−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

bené a distribuované
vody je jediným příjmem
svazu,“ uvedl Princ.
Nejvyšší položkou v nákladech
jsou nákup povrchové vody,
elektřiny, chemikálií, mzdy, odvody
zaměstnanců, odpisy i zákonná po−
vinnost tvořit prostředky na obnovu
majetku ve výši zhruba 113 milionů
korun ročně.
Největší podíl na spotřebě mají
České Budějovice s 28,55 pro −
centy a Táborsko (10,23 procenta).
Významnými odběrateli se stávají
průmyslové areály, jejichž podíl lo−
ni stoupl na 8,3 procenta, tedy
na 1,368 milionu metrů krychlo−
vých vody.
(pru)
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Hejtmanka nabízí pomoc
při zalesňování
Pomozme společnými silami naše−
mu kraji se opět zazelenat. S touto
výzvou se jihočeská hejtmanka
Ivana Stráská obrátila v dopise na
jihočeské starosty. Nabízí spolu
s hasiči obcím a dalším vlastníkům
lesů pomoc v aktivním boji proti
následkům kůrovcové kalamity.
Konkrétně výsadbou stromků, do
které se zapojí dobrovolní hasiči.
„Práce začnou letos na podzim
s tím, že holiny by mělo pokrýt zhru−
ba 100 tisíc kusů nových dřevin. Ty
zajistí kraj. Jednou z možností po−
moci lesům je co nejrychleji holiny
po těžbě zalesnit. V návaznosti na
dotační program Ministerstva země−
dělství ČR k obnovení lesního po−
rostu Jihočeský kraj ve spolupráci
s Krajským sdružením dobrovolných
hasičů Čech, Moravy a Slezska nabí−
zí obcím a dalším vlastníkům lesů
pomoc při výsadbě nových dřevin,"
uvádí hejtmanka Stráská v dopise,
který dostali starostové.
Vlastníci lesa pak podají na obec
nejpozději do 14. října žádost o po−
moc při výsadbě lesa s uvedením

termínu a místa výsadby dřevin,
předpokládaného počtu osob na vý−
sadbu, čas a místo shromáždění,
jméno a spojení na organizátora vý−
sadby. Obec odešle žádosti (u žá−
dostí soukromých vlastníků s dopo−
ručením k realizaci) na krajský úřad
na adresu holubj@kraj−jihocesky.cz,
který zajistí jejich zkompletování
a postoupení starostovi Krajského
sdružení dobrovolných hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Konkrétní organi−
zace pomoci při zalesňování bude ře−
šena zástupcem krajského sdružení
hasičů s organizátorem výsadby
uvedeným na žádosti.
„Jihočeský kraj patří mezi tři nej−
více kůrovcovou kalamitou posti−
žené kraje. V roce 2018 bylo na jihu
Čech vytěženo přes 1,1 milionu
metrů krychlových kůrovcového
dřeva. Po těžbě zůstávají holiny, kte−
ré je nutné co nejdříve osázet, aby
byla obnovena funkce lesa při zadr−
žování vody v krajině a zabránilo se
vysychání krajiny a ohrožení vod−
ních zdrojů,“ uzavřela hejtmanka
Ivana Stráská.
(pru)

Nová pravidla pro byty
Jihočeský Tábor mění pravidla
v bytové politice. Už od letošního
podzimu začnou v druhém největ−
ším městě v kraji přidělovat měst−
ské byty jinak než doposud. Noví
nájemci dostanou smlouvy na pět
let, dosud byly smlouvy na dobu
neurčitou. Ve městě je řada ná−
jemců, kteří bydlí v městských by−
tech i přes 20 let. Zároveň radnice
eviduje stále dluhy na nájemném
ve výši 25 milionů korun.
„Nově sociální byty město přidělí
nejen lidem v hmotné nouzi, ale
i těm, kteří se dostanou do těžké
životní situace,“ uvedl starosta
Štěpán Pavlík.
„Pokud obyvatelé městských bytů
nebudou dlužníky a budou dodržovat
zásady nájemního bydlení, prodlouží
se jim smlouva na dalších pět let, ale
s možností úpravy nájemného podle
situace na trhu s byty.
Tábor vlastní přes 3000 bytů.
O nájemní bydlení je zde velký zájem.
Loni se přidělilo nájemcům 105 bytů,
v roce 2017 to bylo 140 bytů, v roce
2016 pronajalo 182 bytů.
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„Další změna se týká sociálních
bytů. Dosud se přidělovaly jen lidem
v hmotné nouzi, byly to podle mluv−
čího ročně dva či tři byty. Naším zá−
měrem je vyjít vstříc lidem, kteří
se dostanou do těžké životní situa−
ce, mají podmínku trvalého bydliště
či zaměstnání a hranici příjmu ve
výši trojnásobku životního minima.
Takových situací může být deset,
dvacet, třicet za rok. A těmto lidem
chceme vyjít vstříc,“ řekl starosta
s tím, že sociální byt se jim pro−
najme na půl roku. Když pak nájem−
ce složitou životní situaci vyřeší,
může v bytě bydlet dál, ale už za
běžné nájemné.
Novinka bude i ve složení bytové
komise. Dosud byla třináctičlenná,
nově bude jen devítičlenná. Radní
věří, že bude efektivnější. Novým
pravidlem bude, že když se u jedno−
ho bytu sejde 100 a více žádostí,
bude to znamenat, že se jedná o vel−
mi lukrativní byt a komise přihlédne
zejména k výši nájemného. V někte−
rých případech pak rozhodnou
o přidělení bytu radní.
(pru)

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
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Leninův
i Gottwaldův park
Kdo si myslí, že 30 let po Sa−
metové revoluci je vše s býva−
lým komunistickým režimem
pryč, spletl by se. České Budě−
jovice i Hluboká nad Vltavou
má stále místa, která nesou
oficiálně názvy lokalit po so−
cialistických vůdcích. Prostor
parku u řeky Malše u DK Slavie
v Českých Budějovicích nese
stále jméno po sovětském
vůdci Vladimíru Iljiči Leninovi.
Na Hluboké je zase park se jmé−
nem prvního komunistického
prezidenta Klementa Gottwalda.
Zda nyní obě města i oficiálně
v záznamech, změní názvy, není
zatím jasné.

Zrekonstruují unikátní most

Unikátní a jediný dochovaný řetě−
zový most svého druhu u nás pro−
jde rekonstrukcí. Jihočeský kraj
plánuje opravu Stádleckého mostu
přes řeku Lužnici, který je národní
kulturní památkou. A je hlavně
v havarijním stavu. Nyní už po něm
nesmí jezdit auta, která váží více
než 1,5 tuny. Rekonstrukce začne
v roce 2020 a vyžádá si náklady za
více než 10 milionů korun.
„Rekonstruovat se bude za plné
uzavírky silnice mezi obcemi
Stádlec a Dobřejice. Dřevěné části
mostu musí být, vzhledem k jeho
kulturní povaze, vyměněny s největ−
ší možnou odbornou péčí. Kvůli pří−
pravě dubového dřeva může oprava

začít až později. Stromy se musí ká−
cet v určitou dobu a pak se musí
ještě nechat vyschnout. Nelze použít
kterékoli dřevo, musí se použít ob−
dobné, které tam kdysi bylo,“ řekl
krajský radní Antonín Krák.
4

Odborníci odebrali vzorky pro la−
boratorní testy ze všech dřevěných
prvků mostu. Zjistili, že některé
z nich napadla vysoce invazivní
a nebezpečná dřevokazná houba
z čeledi trámovek. „Napadené prvky
mostin se blíží 100 procentům.
Naopak zjištěný stav dřevěných po−
délníků a příčníků byl zaznamenán
bez poškození,“ dodal Krák.
Oprava zahrne všechny mostiny,
tedy dřevěné trámy a protikorozní
opatření ocelových částí mostu.
Aby kraj zamezil vzniku takzvaných
výsušných trhlin, které jsou největ−
ším rizikem kvůli napadení dřevo−
kazných hub, zajistí dřevo ze zimní
těžby. Opravu udělá firma Dřevotvar.

Stádlecký most postavil Vojtěch
Lanna. Od roku 1848 do roku 1960
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spojoval tento visutý řetězový most
břehy Vltavy u obce Podolsko na
důležité obchodní cestě z Bavorska
do Haliče. Jeho existenci ohrozilo
budování Orlické přehrady. Po −
slední empírový most ve střední
Evropě musel být kvůli stavbě pře−
hrady rozebrán na jednotlivé ka −
meny, součásti a přestěhován.
Původně se klenul přes Vltavu
u nedalekého Podolska.
Stádlecký most přes řeku Lužnici
je 157 metrů dlouhý a šest metrů ši−
roký. Po přestěhování byl znovuotev−
řen 25. května 1975. Spolu s Kar−
lovým mostem v Praze a Kamenným
mostem v Písku patří k národním kul−
turním památkám, takto památkově
chráněn je od roku 1989. Jedna z po−
sledních oprav se dělala v roce 2006,
kdy kraj vyměnil smrkové mostovky
za dubové.
(pru)
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Poctivý a bezpečný výkup
zlata ve Zlaté Bance
Cena zlata se v současné době po−
hybuje na dlouholetém maximu, kdy
se zlato na jednotlivých burzách
prodává skutečně za velmi vysoké
částky. Je proto ideální čas jej zhod−
notit! Ne každý má doma zlaté
cihličky v trezoru a některým schází
i ten trezor. Přesto i Vy máte doma
určitě zlato, které vám může vynést
nemalé peníze, a možná o něm ani
nevíte! Teď stačí pouze navštívit
Zlatou Banku a šperky, které by
doma ležely bez užitku, Vám
mohou vynést nemalé jmění.

Zlatá Banka je ideální místo
pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma na−
lezne téměř každý, i když o nich
možná ani neví. Ne všichni ta−
kové šperky nosí, a proto je vý−
hodnější je prodat, v součas−
nosti za opravdu jedinečné ce−
ny, které Vám nabízíme. Trh je po
zlatu lačný, a proto máte jedineč−
nou příležitost, jak své staré šperky
skvěle zhodnotit, což Vám nabízí
právě Zlatá Banka.
Vedle opravdu slušné ceny, za kte−
rou můžete své zlaté šperky prodat,
nabízíme také naprosto férové jedná−
ní s osobním přístupem ke každému
zákazníkovi, který k nám zavítá.
Řídíme se dle pravidla „náš zákazník,
náš pán“ a je to vidět na našich služ−
bách, které zákazníkům poskytuje−

me. Když nevíte, co to vlastně za
šperky v tom šuplíku doma máte, ne−
bojte se na nás obrátit a my Vám po−
radíme a určíme jejich hodnotu.
Uvítáme každého zákazníka, který
se k nám rozhodne přijít. Příjemné
a diskrétní prostředí k prodeji zlata
patří a u nás jej jistě najdete. Nevá−
hejte proto s prodejem, dokud se ce−
na drží takto vysoko a využijte skvě−
lých podmínek, které právě nabízíme.

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.

Hala není, síň není, a co bude…?

Jižní Čechy nemají klasickou mul−
tifunkční halu, kde by se potkávaly
sportovní a kulturní aktivity. To se
děje pouze na zimních stadionech,
třeba v Českých Budějovicích
a v Táboře. Zatímco krajská metro−
pole se chystala na stavbu takové
haly, nakonec z ní sešlo. Důvodem
byla extrémně vysoká cena. Ma−
gistrát se ale myšlenky nevzdává.
Přitom před lety měla sloužit pro
koncertní a hudební projekce síň
Rozhled – Jižní Čechy 10/2019

zvaná podle své podoby Rejnok. Ani
tu se nepodařilo realizovat. Důvo−
dem byly opět peníze.
„Samozřejmě, že kraj by si mul−
tifunkční centrum, které slouží
sportu, zábavě a kultuře, zasloužil.
Českobudějovický zimní stadion
funguje na podobném principu, ale
úplně tyto podmínky nesplňuje,“
uvedl náměstek českobudějo vic −
kého primátora a krajský radní
Ivo Moravec.

Zimní stadion v Budějovicích pri−
márně slouží k hokejovým zápasům
místního klubu. Přibližně pětkrát do
roka se v jeho areálu konají kon−
certy. „Ale připravit stadion na kul−
turní akce je provozně náročné,“
uvedl ředitel sportovních zařízení
Českých Budějovic Tomáš Novák
s tím, že cena pronájmu zimního sta−
dionu na kulturní akce na 24 hodin je
200 000 korun. Pokud je program
delší, částka se adekvátně zvýší.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

České Budějovice měly letos za−
čít stavět nové multifunkční cen−
trum, které by nahradilo součas−
nou sportovní halu na Dlouhé lou−
ce. Náklady na projekt by však
z původních 300 milionů korun
byly okolo 550 milionů korun.
Letos v březnu českobudějovičtí
zastupitelé rozhodli, že se centrum
stavět nebude. Město nyní zvažuje,
že by postavilo další halu, která
by však sloužila sportům, a nebyla
by tak multifunkčním centrem. Tím
by se výrazně snížily náklady na
projekt.
(pru)
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Ivan Vyskočil se na jih Čech vrací rád

Nový pomocník
Jindřichohradecká nemocnice
má nového pomocníka. Ten po−
může lepší diagnostice někte−
rých onemocnění zažívacího
traktu, což jak lékařům, tak ale
i nemocným pacientům značně
ulehčí situaci. Nový přístroj pro
speciální vyšetření cév a trávi−
cího traktu, který je součástí
radiodiagnostického oddělení,
vyšel na 12 milionů korun.
Nemocnice ho pořídila z vlast−
ních prostředků. Přístroj může
pacienty lépe vyšetřit například
při problémech s žaludkem ne−
bo tenkým střevem a umožní
také vyšetřit žlučové cesty.

Chystají přesun
ekologického
centra
Nové prostory pro Centrum
ekologické výchovy Dřípatka
připravuje město Prachatice.
Organizace sídlí v nevhodných
prostorách z azbestu, příští
rok by se měla přestěhovat
do areálu Základní školy Na
Zlaté stezce.
„Investice bude téměř 29
milionů Kč, z toho devět mi−
lionů pokryjí peníze z Jihočes−
ké ho kraje,“ uvedl starosta
města Martin Malý.
Centrum Dřípatka má v Pra−
chaticích tradici. U jejího zrodu
stál v roce 1967 učitel Aleš
Záveský, který ve městě vyhlá−
sil školní přírodní rezervaci
Pod Vyhlídkou, první v ČR. Za
vzděláním tam jezdí lidé z celé
republiky.
Město chce centrum přesu−
nout do areálu ZŠ Na Zlaté
stezce, kde jsou dlouhodobě
volné dva pavilony. Radnice
zatím opravila fasádu a okna.
„Centrum není určeno jen
pro místní, za touto výukou se
sjíždějí lidé z celé České re −
publiky,“ řekl Martin Malý.
Součástí bude i ubytování,
jehož standard bude podstatně
vyšší než dosud. Práce by mě−
ly skončit na jaře 2020, pak
město postupně vybaví učeb−
ny a zázemí.
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Herec Ivan Vyskočil jižní Čechy mi−
luje. I když tu nemá chalupu, chatu
a nenarodil se tu, vrací se do kraje,
který považuje za jeden z nej−
krásnějších u nás. Tentokrát si užil
služeb a procedur Třeboň−
ských lázní. Důvodem by−
la rekonvalescence po
výměně endoprotézy.
„Jsem skoro jako novej.
A teď, když procházím láz−
němi, ještě novější,“ řekl
s úsměvem herec, který
kdysi patřil k velkým sex−
symbolům českého filmu
i televize.
Za sebou má bezpo−
čet divadelních, filmových
a televizních rolí. Momen−
tálně hraje v seriálu Ulice,
jezdí po besedách a rád
baví lidi.
„Teď jsme si vymysleli
takovou talk show s Anife.
Víte, co lidí si myslí, že se
s mou expartnerkou nenávidíme?
Není to pravda, naopak. Rozumíme
si a dokážeme se všemu tomu, co
jsme spolu zažili, zasmát. A lidi se
smějí s námi. Měli jsme vystoupení

i s režisérem Tomášem Magnus−
kem, který je navíc skvělý bavič
a vypravěč. Dopadlo to skvěle, takže
v tom budeme pokračovat,“ svěřil se
Ivan Vyskočil, oblečený do vtipného

trička s králíkem, které mu kdysi půj−
čila právě Anife a on si ho oblíbil.
Služby lázní v Třeboni si pochva−
loval. Procedury mu prý velmi
pomohly. Když měl volno, buď vy−

jížděl za prací, nebo na kávu či
veče ři s přáteli, kteří za ním do
Třeboně jezdili.
„Nenudil jsem se ani vteřinu.
Navíc zdejší okolí je krásné. Jižní
Čechy mám opravdu moc
rád, několikrát jsem tu i to−
čil a hrál. Takže to tu mám
rád,“ podotkl Vyskočil,
který jak také podotkl, se
naučil říkat, co si myslí,
což se moc nenosí.
„Kdekdo má plná ústa
demokracie a svobody, ale
zároveň odmítá respekto−
vat názor toho druhého.
Ale přitom o tom je de−
mokracie. Já jsem starej
chlap a už si opravdu mů−
žu dovolit říkat, co si mys−
lím. Blbé je, že třeba mezi
kolegy vám to do očí nikdo
neřekne a všichni se tváří
jako vaši kamarádi. Sotva
co sednete do auta, už
vám myjí zadek…Ale já to beru
s nadhledem a je mi to jedno,“ do−
dal Vyskočil, který se prý do jižních
Čech znovu rád vrátí…
(pru)
foto: archiv I. Vyskočila

Rekordní návštěvnost točny
Otáčivé hlediště v Českém Krum−
lově přilákalo v letošní letní sezó−
ně rekordní počet návštěvníků,
přes 58 800, což je meziročně o ví−
ce než 2600 více. Tržby z prodeje
vstupenek vzrostly oproti minulé
sezoně o 15 procent a Jihočeské
divadlo jako provozovatel vydělalo
přes 43 miliony korun.
Před krumlovskou točnou zažilo
divadlo divácky rekordní sezonu.
Přes polovina návštěvníků jezdí
z Prahy a středních Čech, kolem
20 procent tvoří Jihočeši.
„Jinak jsou to Češi, Slováci, to na
činoherních představeních. Hlavní
zahraniční skupiny turistů jezdí na
operní a baletní představení,“ uvedl
ředitel divadla Lukáš Průdek.
Od roku 1958 navštívilo točnu
v Krumlově skoro 2,5 milionu lidí.
Nejvíc cizinců přijíždí z Rakouska
a Německa, v jednotkách procent
letos přibylo Asiatů.
„V příští sezoně nabídneme v zá−
mecké zahradě stejně jako letos
osm titulů. Prodej vstupenek na pří−
ští krumlovskou sezonu začne 1. říj−

na. Nově je lze sehnat na 120 mís−
tech v ČR, dosud je bylo možné
fyzicky koupit hlavně v jižních
Čechách. Divadlo začalo spolupra−
covat s několika prodejci vstupenek,
čímž se zmnohonásobil počet pro−
dejních míst po celé republice, uvedl
Průdek. Od letošní sezony divadlo
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titulkuje všechna představení do
angličtiny a němčiny,“ dodal Průdek.
Jihočeské divadlo letos slaví 100
let. Od 21. listopadu do poloviny
ledna uvede sérii představení v do−
časném areálu Bouda na česko−
budějovickém Mariánském náměstí.
(pru)
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Jihočechů je více díky
přistěhovalcům
Počet obyvatel Jihočeského kraje
se v letošním prvním pololetí
zvýšil o zhruba tisíc na 643 176 li−
dí. Kladně se na tom podepsali
přistě hovalí, přirozeným způso−
bem lidí v regionu ubylo. Vy −
plynulo to z údajů Českého statis−
tického úřadu.
V kraji se za prvních šest měsíců
roku narodilo 3348 dětí, zemřelo
o 74 lidí více. Stěhováním kraj získal
1117 obyvatel, když se do něj při−
stěhovalo 3852 lidí a naopak 2735
se z něj odstěhovalo.
„Za celou republiku počet obyva−
tel v prvním pololetí stoupl o 18 841
na 10 669 milionu lidí. Stejně jako
v případě jihočeského regionu více
lidí zemřelo, než se narodilo. Veške−
rý přírůstek tak zajistila zahraniční

migrace, které vévodili občané
Ukrajiny,“ uvedli stastistici.
Na jihu Čech nejvíce obyvatel při−
bylo od ledna do konce června na
Českobudějovicku, na tamním pří−
růstku se podílela nejen migrace,
ale i vyšší počet narozených než
zemřelých. Okres tak získal proti
konci loňského roku o zhruba 600
občanů více. Nejmenší nárůst
počtu obyvatel z okresů zazname−
nalo Prachaticko, kde jich v pololetí
přibyla jen dvacítka. Žádnému okre−
su na jihu Čech ale obyvatel ve sle−
dovaném období neubylo. „Lidé na
jihu Čech v prvním pololetí také
častěji vstupovali do manželství, než
se rozváděli. Sňatek uzavřelo v tom−
to období 1363 párů, rozvedlo se
jich 739,“ dodali statistici.

O vysokoškolské koleje
je velký zájem
Před začátkem nového akademic−
kého roku nebylo na vysokoškol−
ských kolejích na jihu Čech kraji
prakticky žádné volné místo. O stu−
dentské bydlení je tak velký zájem.
„Je nám to líto, ale vzhledem ke
stávající kapacitě ubytovacích zaří−
zení a rostoucímu zájmu studentů
jsme museli odmítnout několik
desítek žádostí o ubytování studentů
ze vzdálenějších míst,“ řekl ve−
doucí Úseku vnějších vztahů VŠTE
František Kotrba.
Jako jeden z důvodů zvyšujícího
se počtu zájemců o koleje uvedl
rostoucí počet studentů denního
studia a stále ještě dostupné ceny.
Mnoho studentů naopak, kteří ko−
lej nedostanou, si dnes pronajmou
byt a využívají každý jeden pokoj.
I to je cesta, jak si zařídit ubytování
v dostupné vzdálenosti od školy.
„Ne všichni majitelé bytů, potaž−
mo domů, ale mají zájem prona−
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jímat nemovitosti studentům. Z dů−
vodu toho, že třeba nemusejí být tak
solventní z jejich pohledu, nebo
proto aby nedělali nepořádek. Při−
tom ale naopak řada vlastníků bytů
má se studenty dobré zkušenosti.
Je to případ od případu,“ prozradila
realitní makléřka paní Šárka.
Například Jihočeská univerzita
má pět kolejí o celkové kapacitě
2085 lůžek. Některé ubytovací ka−
pacity mají sociální zařízení po buň−
kách, ve dvou jsou společná na pat−
ře. Před začátkem loňského akade−
mického roku škola otevřela zre−
konstruovanou kolej K1, kde byly
pokoje vybaveny novým nábytkem
a buňky získaly kompletní sociální
zařízení a kuchyňský kout. Při re−
konstrukci také na koleji přibylo
jednolůžkových pokojů, o které je
mezi studenty zájem. V nadcházejí−
cích letech chce univerzita zre−
konstruovat kolej K4.
(pru)
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Režisér a scenárista televizního seriálu Policie Modrava Jaroslav Soukup říká:

Jsem Plzeňák a od dětství jsem jezdil na Šumavu
a v Modravě se to všechno zúročilo
O čem si tak mohou povídat bývalý
kriminalista, dnes spisovatel krimi
příběhů ze Šumavy Karel Fořt, s reži−
sérem a scénáristou televizního se−
riálu Policie Modrava Jaroslavem
Soukupem? V roli toho, kdo se ptal,
byl Karel Fořt.
l Vážený pane režisére, dovolte mi
Vás pozdravit a požádat Vás za re−
dakci Rozhledu o krátký rozhovor.
Na televizních obrazovkách TV NOVA
se opět objevila nová série Vašich
příběhů „Policie Modrava“. Jaké jsou
ohlasy na prvé dva odvysílané díly?
Jsou odlišné od těch předchozích?
Zvládly opět limit úspěšnosti nejvyšší
sledovanosti?
Policie Modrava III si pořád drží status
nejúspěšnějšího českého seriálu po−
sledních let. Na 1.díl nové série se
dívalo 1 817 000 diváků a na 2. díl
1 835 000 diváků. Pokud ta sledova−
nost vydrží i při dalších dílech, budu
spokojen. Styl seriálu zůstává stejný, je
to mix tajemství, normálních lidských
vztahů a trochu humoru. Každý krimi
příběh je jiný a věřím, že diváky baví.
Policie Modrava má tak výrazný di−
vácký úspěch, protože je zcela jiná než
ostatní kriminálky, které jsou „na jedno
brdo“. Většinou se odehrávají v noci,
prší tam, v pocitu převládá deprese,
nesympatické postavy atd. Policie
Modrava je v zásadě optimistický se−
riál, i když se v něm vraždí. Na nic si
nehraje, a to se divákům líbí.
l Gratulujeme za širokou čtenář−
skou a především diváckou televizní
obec k dalšímu nakročení i prezento−
vanému úspěchu! Jste se stavem vě−
cí spokojen anebo k Vaší spokojenos−
ti ještě něco schází?
Samozřejmě, jsem kritický. V první
sérii, která se vysílala v roce 2015,
přestože každý díl průměrně sledovalo
2.2 mil. diváků, bych některé věci
změnil. Ale to je normální, když se
člověk po čase dívá na svoji práci.
Tehdy jsme začínali a já neměl s krimi
žánrem žádné zkušenosti. Dneska už
vím, jak na to.
l Mohou Vaši příznivci očekávat
ještě další díly a pokračování v před−
mětné práci i úspěšném seriálu?
Řeknu to upřímně – 32. dílem jsem
chtěl se seriálem definitivně skončit,
protože je nedostatek zajímavých krimi
příběhů. Ale jak se říká, nikdy neříkej
nikdy… Pokud si III. řada udrží tu skvě−
lou sledovanost prvních dvou dílů, tak
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nám zřejmě nic nezbyde než pokra−
čovat. Ale řeknu vám, moc se mi do to−
ho nechce. Je to pekelná práce – mys−
lím tím psaní scénářů. Kdyby šlo jen
o režii, tak do toho jdu hned, ale než

prostředí oproti Šumavě. Je takové
pomyslné soupeření běžné?
To víte, že se časem objeví epigoni,
kteří budou kopírovat Modravu. Ta na−
še sledovanost nedá konkurenčním

Pan režisér Jaroslav Soukup s emeritním plk. Jiřím Markovičem, (bývalým šé−
fem pražské MORDPARTY) při natáčení v Prášilech.
napíšete nových osm dílů, to trvá při−
bližně devět měsíců, kdy sedíme v kan−
celáři s mým spoluscenáristou Mirkem
Vaicem od osmi ráno do čtyř odpoled−
ne, včetně sobot a nedělí, a snažíme
se psát. Kdybyste mě viděli po těch ně−
kolika měsících… zhubnu tak o čtyři,
pět kil a ve tváři vypadám nezdravě ble−
dý a nemocný.
Je to vysilující, ale člověk to musí
podstoupit, když chci do toho seriá−
lu dát svou
duši.

televizím spát. Jenže takový seriál jako
Policie Modrava nenapíšete bez zna−
losti prostředí. Já jsem Plzeňák a od
dětství jsem jezdil na Šumavu a v Mod−
ravě se to všechno zúročilo.
l Dnes se zdá, že konkurence je na
každém rohu, mnohé seriály z krimi−
nálního prostředí (viz. Polda, Případy
prvého oddělení) jsou i jinak vzájem−
ně zpracované, ale také úspěšné.
Oslovily Vás zrovna tyto dva, nebo
jste nad práci svých kolegů povzne−
sen? Z mého pohledu je považuji také
za úspěšné, proto ta
Bývalý kriminalista Karel nemístná otázka, za
Fořt napsal už několik kterou se omlouvám.
knih, ve kterých vzpomíná Případy prvního oddě−
na odhalování kriminál− lení se mi líbily, byl to
ních příběhů, které se seriózní seriál, tak jak
staly na Šumavě. Jeho po− to chodí ve skutečnos−
sledně vydanou knihou ti. Policie Modrava je
je Šumavská hora viděla zcela jiná, my chceme
vraha.
diváky bavit a z toho
vycházíme.
l Rozehrál jste svou prací, zpraco−
l Nechávají Vás klidným mnohé
váním i úspěchem seriálu závod, ne− dotazy mých bývalých i současných
jen ve sledovanosti, ale i tvorbě ob− kolegů, že realita je jiná? Snad
dobných, nových seriálů? Zdá se mi, jim nejvíce vadí, co všechno dělají
že se do seriálových, filmově zpraco− příslušníci policie na běžném ob−
vaných příběhů pustila hned celá řada vodním oddělení? Já osobně na
dalších scenáristů i režisérů. Snažili obdob né dotazy reaguji slovy:
se i vklínit do šumavského prostředí „Chlapče, dívej se na tu krásu a po−
(viz. Vzteklina) a i další pro změnu vznes se nad detail…“ Jak se na to
situované do jiného konkurenčního díváte Vy?
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jak jsem řekl před chvíli, chceme divá−
ky bavit. Uniformovaní policisté ze sta−
nice Kašperské Hory se plnohodnotně
zúčastňují vyšetřování krimi případů,
což v realitě není. Před lety, když jsme
psali první díly seriálu, tak jsme z po−
čátku váhali, jestli si tuhle licenci může−
me dovolit. Šli jsme do toho rizika
a úspěch seriálu nám potvrdil, že jsme
udělali dobře. Mimochodem. Případy
prvního oddělení měly nižší sledova−
nost než Modrava…
l Dokázal jste svým novým a neotře−
lým zpracováním přiblížit široké ve−
řejnosti Šumavu, její neskonalou krá−
su, neopakovatelnost okamžiku sce−
nérií i žádoucí zvídavost přesvědčit
se, kde se děje odehrávají. Tím jste
do prostředí naší Šumavy, tím myslím
i Vaší, dokázal přilákat tisíce nových
turistů, zvědavců i návštěvníků a za to
vše Vám patří skutečně velký dík!
A snad i proto, pokud to jen půjde,
byste měl ve své práci pokračovat…
S úctou za všechny čtenáře
Rozhledu děkuje Karel Fořt

Poznámka redakce
Zatímco režisér a scénárista tele−
vizního seriálu Policie Modrava
Jaroslav Soukup natáčí krimi příbě−
hy, spisovatel, bývalý kriminalista
Karel Fořt o nich píše. Oba mají
jedno společné. Důvěrně znají pro−
středí Šumavy, ve kterém se ode−
hrávají kriminální příběhy.

Kde si lze koupit krimi
příběhy ze Šumavy, které
napsal Karel Fořt?
Knihy dostanete v Klatovech
v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše
108/1, v knihkupectví Kanzelsber−
ger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru,
v Sušici v knihkupectví Šumava –
nám. Svobody, dále v knihkupectví
v Horažďovicích – Ševčíkova 24,
v Prachaticích v knihkupectví
Müller – Dolní Brána 23, v knihku−
pectví ve Kdyni – Náměstí 22,
v Kašperských Horách v prodejně
dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá
stezka 99, v Domažlicích v Chod−
ském knihkupectví na náměstí
Míru. V Plzni v knihkupectví Kos−
mas, Klatovská třída 13.
Knihy si také můžete zakoupit
v redakcích Rozhledu: V Klato−
vech, ve Vídeňské 218 a v Plzni,
Purkyňova 22.
Rozhled – Jižní Čechy 10/2019
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Blahopřejeme: pětasedmdesátník Antonín Bulka

Snažím se neřešit to, co se mě netýká
Když se zeptáte novopečeného pěta−
sedmdesátníka Antonína Bulky, jak
to dělá, že je stále svěží, v dobré ná−
ladě a že nestárne, pak vám určitě
odpoví: „Snažím se neřešit to, co se
mě netýká“.

rozhlasovém orchestru, v Praze pak ve
FISYO, TOČRu, v souboru Plameny, ve
skupině Josefa Laufera a dalších. Rád
vzpomíná na vojenskou základní služ−
bu, kdy působil v Divizní hudbě Klatovy
jako sólo trumpetista. Soukromě stu−

v Českém rozhlase Plzeň. V autorské
rozhlasové soutěži Sedm mikrofonů
získal 2. místo jako autor a 1. místo ja−
ko aranžér. Za další skladatelsko –
aranžerský úspěch považuje objed−
návku k napsání vokálně instrumen−
tální skladby ke 150. výročí samo−
statného Lucemburska pod názvem
„Lucemburská píseň“.

Jméno Antonín Bulka je
známé doma i v zahraničí

Antonín Bulka ve studiu Českého rozhlasu v Plzni s členy souboru Rozhlasová
Plzeňačka, která je složena s členů Plzeňské filharmonie.
Trumpetista, hudební režisér, sklada−
tel, aranžér, upravovatel lidových písní
a hudební pedagog Antonín Bulka se
narodil 15. října 1944 v Horách Matky
Boží na Klatovsku.

Sudičky mu daly do vínku
hudební talent
V roce 1961 se vyučil hudebním ná−
strojařem v n. p. AMATI Kraslice. Zde

doval a konzultoval skladbu a instru−
mentaci u Jaromíra Bažanta, Jiřího
Temla a Jindřicha Pravečka.

Jeho šťastným životním údě−
lem je Český rozhlas v Plzni
V roce 1974 nastoupil do Českého
rozhlasu Plzeň na místo hudebního re−
žiséra. V plzeňském rozhlase také diri−
goval studiovou dechovku Plzeňačku

Základem mé práce v Českém rozhla−
se bylo natáčení studiových nahrávek
operní, symfonické a komorní hudby,
jazzu, folklóru a dechové hudby.
Profese hudebního režiséra mě nutila
k neustálému vzdělávání a konfronto−
vání v hudební oblasti. Vždy jsem byl
obklopen špičkovými profesionály, od
kterých jsem se mnoho naučil a záro−
veň mě to zavazovalo ke kvalitně odve−
dené práci. Jako hudební režisér jsem
pracoval a seznámil se s předními diri−
genty, sólisty, orchestry a soubory
všech hudebních žánrů. Můžu říci, že
jsem v Českém rozhlase Plzeň prožil
hodnotný a šťastný muzikantský život.

Během své kariéry psal pro různá
česká a zahraniční vydavatelství,
například ČRo, ČTv, Supraphon, Panton,
Edit, Musikverlag Mosch, Koch, Ewoton
a další. V letech
1990–91 byl před−
sedou západočeské
pobočky Svazu skla−
datelů a koncertních
umělců v oblasti ma−
lých hudebních žánrů.
Vyučoval v ZUŠ Stříb−
ro, kde se autorsky
a pedagogicky podílel
na úspěších decho−
vého souboru Zlatíč−
ka ze Stříbra a dalších
komorních souborů.
S kapelou BULKA
BAND vystupoval
v USA a v Ja pon −
sku, kde opět po−
Letos v září natáčela Plzeňská filharmonie Symfonii
tvrdil, že česká de−
C dur V. J. Tomáška. Hudební režie se ujal A. Bulka.
chovka je dobrým
vývozním artiklem a vhodnou repre− Jaký recept má jubilant na
zentací České republiky v zahraničí.
stálý optimismus a dobrou

Většinu aktivního hudebního
života prožil Antonín Bulka
v Českém rozhlase v Plzni.
Jak na tu dobu vzpomíná?

životní kondici?
Být stále aktivní, pak je to kvalitní hud−
ba a dobrá pohodová práce. Snažím se
neřešit to, co se mě netýká.
(fk,re)

Antonín Bulka při nahrávání Plzeňské filharmonie s mistrem zvuku Michalem
Žákem.
také získal ve Velkém dechovém
orchestru první poznatky o orchestrální
hře. Po absolutoriu konservatoře pů−
sobil interně i externě jako trumpe−
tista v operních orchestrech v Plzni
a v Českých Budějovicích, v Plzeňském
10

a Plzeňský bigband. Sebral a upravil
162 lidových písní z oblasti Šumavy
a Pošumaví, v nichž navazuje na tradi−
ce šumavských muzikantů, například
Karla Polaty, Václava Mugrauera a dal−
ších. Celá tato kolekce je natočena

V hudební režii Českého rozhlasu v Plzni, kde se v roce 2014 natáčel Vodákův
Klavírní koncert č. 3. Zleva: Dirigent Kojí Kawamoto, skladatel Čechoameričan
Josef Vodák s manželkou, režisér Antonín Bulka, klavírista Daniel Wiesner,
dramaturgyně Zuzana Zatloukalová a zvukový mistr Karel Brothánek.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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ČZ Strakonice slaví 100 let
Slavná strakonická strojírenská
firma ČZ, která proslula výrobou
motocyklů, slaví letos 100. výročí.
Nabídla výstavu historických mo−
tocyklů i kol, kterou pořádá jednou
za pět let. Na letošní dorazil
rekordní počet – 550 účastníků
z Česka, Nizozemska, Německa,
Rakouska, Slovenska a Ukrajiny.
Den otevřených dveří přilákal přes
2000 návštěvníků.
Firma, která zaměstnává asi
1300 lidí, nyní vyrábí hlavně pro
automobilový průmysl, turbodmy−
chadla pro dieselové motory. Kon−
solidované tržby měla loni skupina
ČZ 1,58 miliardy Kč, meziročně
stouply o téměř devět procent.
Konsolidovaný zisk byl 39,2 milionu.
„ČZ dodává 80 procent výrobků
pro automobilový průmysl. Ročně
vyrobí 200 000 turbodmychadel pro
nákladní auta či traktory. Hlavním

zákazníkem je výrobce zemědělské
techniky John Deere. Nejvíc vyváží
ČZ do Ruska,“ uvedl mluvčí firmy
Jan Pěnkava.
ČZ Strakonice zahrnuje dvě slé−
várny, nástrojárnu, divizi Auto a vý−
robu obráběcích a jednoúčelových
strojů. Dodává rozvodové řetězy pro
automobilové a motocyklové moto−
ry. Začala také produkovat zubové
pohonné řetězy pro výrobce sněž−
ných skútrů v USA.
Předchůdce ČZ, Jihočeská zbro−
jovka, vznikla v listopadu 1919.
O deset let později se výroba roz−
rostla o jízdní kola, v roce 1932 za−
čala sériová výroba motorových kol
a v polovině 30. let se objevily na tr−
hu první strakonické motocykly.
Výrobní aktivity se pak rozšířily o ře−
tězy a obráběcí stroje. Motorky od
roku 1991 vyráběla společnost ČZ−
Cagiva, v roce 1997 zanikla. (pru)

Stamiliony na kotlíkové dotace
Celkem 302 milionů korun rozdělí
Jihočeský kraj ve třetím kole dota−
cí na výměnu starých kotlů. Nově
nelze žádat dotaci na kombinova−
né kotle na biomasu a uhlí s ruč−
ním přikládáním.
V předchozích dvou kolech dotací
rozdělil kraj zhruba mezi 6000 lidí
asi 600 milionů korun na výměnu
ekologicky závadných kotlů. Peníze
poskytuje ministerstvo životního
prostředí.
Jižní Čechy získaly od minister−
stva životního prostředí ve třetím
kole dotací po Moravskoslezském
a Středočeském kraji třetí nejvyšší
částku. „Kraj bude rád, když dokáže
uspokojit stejný počet žadatelů jako
v prvním a druhém kole, v nichž
Rozhled – Jižní Čechy 10/2019

pokaždé dostalo dotaci asi 3000 li−
dí,“ uvedl radní Antonín Krák.
Zájem je veliký. Už proto, že celá
řada lidí rekonstruuje své domy
a mnozí chtějí zkrátka topit eko−
logičtěji. Lokální topeniště jsou
největším znečišťovatelem ovzduší
v Česku. ČR získala v evropském
Operačním programu Životní pro−
středí na výměnu kotlů do roku
2020 přes devět miliard korun.
První dotační vlna byla spuštěna
v létě 2015, druhá začala v říjnu
2017. Do roku 2020 chce MŽP vy−
měnit až 100 000 kotlů.
„Je to poslední kolo, protože
strukturální fondy EU pomalu
končí,“ dodal náměstek ministra
Jan Kříž.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda odpovídá na otázku:

Můžeme se zbavit závislosti?
V minulém vydání jsem psal o zá−
vislosti. Můj článek u vás, čtenářů,
vzbudil neobvykle velký zájem.
Většina vašich dotazů měla společ−
ného jmenovatele. Ptali jste se mě,
zda se lze nějakým způsobem zbavit
závislosti.
Musím říci, že je obtížné zbavit se zá−
vislosti. Je to obdobné, jako se zbavit
„programu v podvědomí“. Závislost
je potlačený pocit vědomí. Člověk
potřebuje, aby mu bylo dobře, z če−
hož se stává posedlost a závislost.
Usilování závislého zhoršuje agonie
abstinence a abstinence je spojena
s utrpením. Podle mých zkušeností je
třeba ke zbavení se závislosti vyma−
zat informaci závislosti z mozku, dalo
by se říci resetovat mozek.

Tvrdím cca 30 let, že nás ovládá naše
podvědomí (nevědomí), které je sil−
nější než to, co si říkáme. Moji teorii
potvrdil neurochirurg Benja−
min Libet, který tvrdí, že
díky dlouholetým vý−
zkumům a množ−
ství experimentů
přišel na to, že
nemáme svo−
bodnou vůli.
Neurologický
průzkum doká−
zal, že žádná
svobodná vůle
není a neuvědo−
mované procesy
v mozku rozhodnou,
že se něco bude dít
dávno před tím, než si to
sami uvědomíme. Svobodná vůle,
jak se v tomto experimentu dokázalo,
je pouhou racionalizací, tedy zpětným
vysvětlením událostí, jež se dějí bez
naší kontroly. Podle Benjamina Libeta
máme do padesáti milisekund před
samotným učiněním „akce“ čas tuto
načatou akci přerušit.

Pro zbavení se závislosti je třeba „re−
setovat mozek“, což jde asi více
způsoby, některé připomenu. Jedna
z možností je hypnóza, ale
to by muselo být prove−
deno lékařem, které−
mu věříte. Může
pomoci skupino−
vá terapie Ro−
dinné konstela−
ce, ovšem pod−
mínkou je, že
to provádí do−
brý terapeut.
Špatný, kterých
je 80 %, může
více pokazit.
Nejbezpečnější je
meditovat každý sám,
ve vhodném prostředí, kde
jsme schopni se uvést do nižší
hladiny vědomí. Musí to být ve správ−
ném čase (12.00 hodin zimního ča−
su, 13.00 hodin letního času), opa−
kovat to, co chceme změnit 12krát,
cca 12 dní, ale tři až sedm dní po
sobě. A hlavně na vhodném místě
(např. chrám, kostel, les atd.). Já pro

sebe našel jako vhodný prostor
Týnský chrám na Staroměstském ná−
městí v Praze. Ale nejde si rituální vě−
ty opakovat jako básničku, je třeba
opravdu chtít změnu a dát do rituálu
maximální množství energie. Většina
lidí je pohodlných a byla by nejraději,
aby to někdo udělal za ně. Je to ne−
bezpečné a mnohdy kontroverzní.
Další bezpečná možnost je masíro−
vat horní část malíčku levé ruky (viz
obrázek) ve 12.00 hodin zimního ča−
su a 13.00 hodin letního času po do−
bu 5 minut, každý den, cca 3 týdny.
Přeji všem hodně štěstí.
Stanislav Brázda

SOŠ a SOU Sušice nabízí širokou
škálu učebních i studijních oborů

O dalších výhodách studia (např. sti−
pendijních programech, získání řidič−
ského oprávnění, svářečských zkouš−
kách, a dalších) se můžete informovat
na webových stránkách školy. Na face−
booku můžete sledovat život školy
po celý školní rok.
(pi)

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

Žáci mohou získat kvalitní vzdělání
v oborech velmi žádaných na trhu
práce. Obory jako zedník, instalatér,
elektrikář, truhlář, automechanik,
autoelektrikář, opravář zeměděl−
ských strojů, kuchař−číšník jsou
profese, kde je trvalý nedostatek
odborníků.
O kvalitě výuky se můžete přesvědčit
při dnech otevřených dveří.
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První proběhne již 24. 10. 2019 v no−
vě zrekonstruované budově školy
U Kapličky. Těšíme se na žáky 8. a 9.
ročníků z okolních základních škol a ta−
ké na rodiče a další zájemce, které zají−
má život v naší škole. Pro zájemce bu−
dou připraveny ukázky teoretické
i praktické výuky. Při návštěvě školy si
můžete vyzkoušet různé dovednosti či
ochutnat výrobky našich kuchařů.

Masáž akupresurního bodu.

Další termín pro návštěvu
školy jsme stanovili na pátek
29. a sobotu 30. 11. 2019,
v tyto dny také proběhne ze−
mědělský den, kdy se před−
staví přední zemědělské
podniky regionu a na nádvoří
školy bude vystavena mo−
derní zemědělská technika.
A kdo nestihne předešlé ter−
míny, má možnost navštívit
školu ještě 10. 1. 2020.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Den pivní nezávislosti na Kvildě se vydařil
Stalo se už šumavskou tradicí, že
první sobotu v září, bez ohledu na po−
časí, se scházejí stovky přátel a ctite−
lů tohoto krásného přírodního místa
v areálu známé Pekárny a Pivovaru
na Kvildě majitelů Marušky Jelínkové
a Karla Potužáka. Letos proběhl už
9. ročník a pro všechny byl připraven
nejen pestrý hudební program, ale
i všelijaké dobroty z pekárny, cukrár−
ny a vyhlášené restaurace. Samo−
zřejmě nechybělo ani několik druhů
piva z rodinného pivovaru Kvilda.

Pořad uváděli známí manželé a har−
monikáři Renata & Josef Pospíšilovi.
A jaký byl program? Sehrané Duo
Václava Krčmáře ze Sušice nabídlo
současný pop repertoár, potom přišel
na řadu velký taneční folklorní soubor
JISKRA 58 z Plzně. Diváky tradičně
potěšili harmonikáři Renata & Josef
POSPÍŠILOVI, nejprve v programu
s heligonkami a jihočeskými lidovými
písničkami – DUO RENATKY a potom
jako Family HARMONIKA Pospíšilovi
s klasikou české melodické muziky.

VESELÁ DECHOVKA Z DOMAŽLIC Pepíka Dufka s výbornými mladými zpěváky
Janou Vacíkovou a Patrikem Hradeckým.

Family HARMONIKA Pospíšilovi si společně zahráli a zazpívali s majiteli
Karlem Potužákem a Maruškou Jelínkovou Pekařskou hymnu, polku Na šumav−
ské Kvildě je malá pekárna. Zleva: Renata Pospíšilová, Karel Potužák, Renatka
Pospíšilová, Maruška Jelínková a Josef Pospíšil.

Rozhled – Jižní Čechy 10/2019

Poté společně zahráli a zazpívali
s majiteli Karlem Potužákem a Maruš−
kou Jelínkovou, nejprve Pekařskou
hymnu, resp. entrée polku Na šumav−
ské Kvildě je malá pekárna, což hojně
natáčeli diváci a okamžitě umisťovali
na sociální sítě, kde nahrávku možná
ještě dnes dohledáte. Nechyběl ani
ŠUMAVOŠ – Láďa Míka.
Největší prostor dostala chodská ma−
lá netradiční VESELÁ DECHOVKA
Z DOMAŽLIC Pepíka Dufka s výborný−
mi mladými zpěváky Janou Vacíkovou
a Patrikem Hradeckým. A jak už to na

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Dnu pivní nezávislosti na Kvildě bývá
zvykem, aby i kulturní menu nezůstalo
pozadu za tím gurmánským, večer
pobavil rozparáděné publikum legen−
dární plzeňský bigbeat STAŘÍ PSI
Wildy Buzinkaye. Nechcete−li si ne−
chat ujít tuhle báječnou akci v r. 2020,
poznamenejte si do kalendáře první
sobotu v září a můžete se na Kvildu
vypravit na jubilejní 10. ročník.
Jinak do Pekárny a Pivovaru na Kvildě
jste jeho majiteli Maruškou Jelínkovou
a Karlem Potužákem zváni v každém
ročním období.
(re)
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JSTE VYUČENÁ CUK−
RÁŘKA / CUKRÁŘ a hle−
dáte zajímavou práci
v mladém kolektivu na
horách, s ubytováním
zdarma? V dlouholeté
zaběhlé firmě s bohatý−
mi zkušenostmi a s mož−
ností rozvoje vlastního
potenciálu věcí v oboru
cukrařina hledá vyhláše−
ná cukrárna Café Char−
lotte právě Vás. Náplní
Vaší práce bude přípra−
va zákusků pro přímý
prodej, tvorba speciál−
ních dortů na objed−
návky, vlastní výroba
zmrzliny a mnoho dal−
ších zajímavých věcí
v oboru cukrařina. Nabí−
zíme VÝBORNÉ PLATO−
VÉ ohodnocení a uby−
tování zdarma. Více
informací
na
tel.:
725835555. RR 90698

l
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POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či
určené fotografie do ro−
ku 1945, uvítám sbírku
či pozůstalost, po do−
hodě mohu přijet za vá−
mi. Mobil: 602486490.
RR 90036
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email. slavoj.pikovice@
seznam.cz
Děkuji :) RR 80224

DO KAVÁRNY v Želez−
né Rudě přijmeme
SERVÍRKY se základní
znalostí němčiny. Dále
přijmeme PANÍ NA MY−
TÍ NÁDOBÍ a úklid spo−
lečných prostor, vhodné
i pro aktivní důchodky−
ně. Nabízíme výborné
platové
ohodnocení
a ubytování zdarma.
Více informací na tel.:
KOUPÍM staré bankovky,
725835555. RR 90697
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
KOUPÍM les za nejvyšší Philips, Telefunken aj. Sta−
možnou cenu (smrk, ré hodiny, hodinky náram−
borovice), může být
kové a kapesní: Omega,
vytěžený i po kalamitě.
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Seriózní jednání, plat−
Prim aj., se stopkami
ba
hotově.
Tel.:
i bez. Porcelánové a kovo−
731027795. RR 90082
vé sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpe−
KOUPÍM elektrické a me− tu aj. staré věci do r. 1960.
chanické vláčky všeho
Vykoupím i celou sbírku
druhu, jako Piko, Merkur,
nebo pozůstalost. Sběra−
Husch, Igra a jiné, i ve
tel. Nabízím solidní jed−
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou− nání. Mám zájem také
pím trafa, domečky a vše, o staré veterány, cokoliv,
co souvisí se železnicí. co se hýbalo, i značně
Prosím ty, co volali minu− poškozené, koupím i díly.
le, aby se ozvali znovu. Tel: 608979838. Email:
Ztratil jsem kontakty.Tel.: antikvs@seznam.cz.
731064361. PM 190056 PM 190020
14
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KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

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., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliníko−
vý plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo−
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou
palubkami,
zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
ly, větší množství, případ− určení. Tel.: 604867469.
ně panelové silážní jámy i PM 190026
panelové cesty. Tel.:
PRODÁM zemědělský
736139113 PM 190033
stroj Škoda 180 s nakla−
KOUPÍM STARÉ peřiny a dačem a druhý bez na−
nedrané
peří
tel. kladače s rameny do plu−
606514445. PM 190137 hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Tel.: 604867469
PM 190028

FOTOAPARÁTY z období
ČSSR (Flexaret, Mikro−
ma 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 mobilní buň − 603872698 PM 190122
ku nebo maringotku,
OBRAZY kvalitní kou−
i v horším stavu. Možno
pím, platba hotově.
i více kusů. Nabídněte
Tel.: 777261349. PM
– do prava zajištěna.
190130
Tel.: 603383211. PM
190032
KOUPÍM betonové pane−

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

KERAMICKOU pec po ge−
nerální opravě. Typ pece:
MP 150. Vnitřní rozměry:
š. 43 cm, h. 56cm, v. 65
cm, výška pece se stoja−
nem: 1735 mm, výrobce:
Rumler Jiří, Plzeň. Dopo−
ručený vodič: 5x 4 mm2,
doporučený spínač: 32A/
400 V, max. proud (fázo−
vý) 21A, cena dohodou,
tel.604401388 RR 90743
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
PRODÁM pneu, alu ko−
la, plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot, Ci−
troen, Ford, BMW, Opel,
Fiat, Hyundai, Honda
atd., tel.: 602834411.
RR 90756

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JA−
WA, OGAR, skutr ČZ,
moped STADION i ji−
né značky, kompletní
i nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zapla−
tím na místě. Na−
bídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001

JAWA, ČZ STADION
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

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

Rozhled – Jižní Čechy 10/2019
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HLEDÁM spolužáky ze
SOU Sušice 3. B – rok
ukončení 1990 – za úče−
lem třídního srazu.
Král Vlastimil, tel.:
774906476. RR 90728

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový
nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím. RR
80225

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

l

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez
PP po výstavně úspěš−
ných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavl−
níkovou srstí nevyža−
duje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na ca−
nisterapii – k rehabili−
taci. Oblíbený pro vý−
stižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé
rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při od−
běru. Do dobrých rukou.
Cena dohodou. Kontakt
e−mail hajami@volny.cz
602823882, 378774498
RR 90128

I VY MŮŽETE žít šťast−
ně s mužem z Ba vor −
ska – www.vdejse do −
bavorska.cz,
tel.:
774066171.

DOPŘEJTE si krásné
uvolnění nejen tělíčka,
ale i dušičky. Přístav
pohody v mém pěkném
soukromí. Sexy blond
se na vás těší. Volat ve
43/180 cm – hledám
dne 603773286. KŘI
ženu pro vážný vztah,
PM 190133
rodinu. Společný život
na vesnici. Zn.: Napiš. PŘÍJEMNÁ baculka 55
Domažlicko, Klatovsko, let, prsa č. 5, přírodní
Tachovsko.
Tel.: klín. Útulnost, diskrét−
608852485. RR 90467 nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153
DVA kamarádi hledají
057. KŘI PM 190058
dvě ženy na sex, já
47 let, 86 váha, 174 vý−
ška, Domažlice – tel.:
720576146 – Ka. Staň−
kov – tel.: 722927918 –
Jirka. RR 90755
Další číslo

PRODÁM půlroční jeh−
ňata z dobrého chovu,
na maso i na chov, cena
1200/ks,
Kolinecko,
k odběru 3ks. E−mail:
robert.ros@seznam.cz.
Tel.: 606643582. RR
90758

Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
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Jihočeského
rozhledu
vyjde

4. 11. 2019
Najdete nás na

www.plzenskyrozhled.cz

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: mobil: 777 730 257
Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Sandra Mertová mobil: 777 730 257
e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996
e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:

Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno MK
ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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Rychlejší ryby
Novinku v chovu ryb mají v ji−
hočeské Blatné na Strakonic−
ku. Rybáři tu začali odchová−
vat kapry v kryté hale a jsou
schop ni urychlit jejich růst
o mnoho měsíců, což je vý−
hodné pro producenta i zákaz−
níky. Součástí nové technolo−
gie je šestnáct nádrží s kapa−
citou devět a sedmnáct tisíc
litrů vody. Rybáři v nich můžou
chovat kaprovité i dravé ryby.
Nyní se jim daří zkrátit výrobní
cyklus u kapra až o jeden rok.

Jihočeši berou
víc
Zase o něco více berou na
mzdách Jihočeši. Průměrná
hrubá mzda v druhém největ−
ším kraji ve druhém čtvr tletí
meziročně vzrostla o 7,5 pro−
centa na 30 740 korun. Lidé si
tak vydělali o 2141 korun více
než za stejné období loňského
roku. Ovšem stále je to méně,
než v sousedních regionech.
Za celostátním průměrem
zaměstnanci v regionu zaostá−
vali o 3365 korun. Vyplývá to
z údajů, které uvedl Český sta−
tistický úřad.
Také mzdy ve všech sou−
sedních krajích zůstávají vyšší
než na jihu Čech. V Plzeňském
kraji berou průměrně 32 986,
ve Středočeském kraji 36 153,
na Vysočině 31 048 a v Jiho−
moravském kraji 32 582 korun.
Na jihu Čech se meziročně
nepatrně snížil počet zaměst−
nanců. Momentálně jich statis−
tici evidují přes 223 000. Je to
o 0,3 procenta méně než ve
druhém čtvrtletí loňského roku.
„Počet zaměstnanců odráží
situaci na pracovním trhu, kdy
řada firem marně shání ucha−
zeče na volná místa,“ dodali
statistici.
Průměrná hrubá mzda
v Česku poprvé ve čtvrtletním
sledování překonala 34 tisíc
korun. Dvě třetiny zaměstnan−
ců ovšem na průměr 34.105
korun nedosáhnou.
Rozhled – Jižní Čechy 10/2019
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