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Muzikál na ledě Popelka
se během vánočního turné zastaví
v plzeňské LOGSPEED CZ Areně
Stanislav Brázda:
Na návštěvě u fanynky Karla Gotta
z Plzeňska Drahomíry Šteinerové
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Třicet let od Sametové revoluce
Různými způsoby si některá jiho−
česká města připomenou 17. lis−
topad 1989. Tedy 30. výročí od
takzvané Sametové revoluce.
V Českém Krumlově napří−
klad zpřístupní některé byty,
jejichž interiéry budou vy−
padat jako v době socia−
listického Československa.
V Prachaticích třeba chys−
tají odhalit pamětní desku
věnovanou bývalému prezi−
dentu Václavu Havlovi. Na
výročí připravují program
i další velká města.
„Jako vzpomínka na dobu
normalizační bude po celý ví−
kend zpřístupněno několik
'socialistických' bytů v ulici
čtvrti Latrán,“ řekla mluvčí
českokrumlovské radnice
Petra Nestávalová. Byty na−
aranžují ve stylu socialistické−
ho realismu studenti SUPŠ
sv. Anežky České. Program v Čes−
kém Krumlově nabídne i scénické
čtení hry Václava Havla Vernisáž
v bývalém klášteře minoritů. V neděli
17. listopadu oslavy vyvrcholí setká−
ním na náměstí Svornosti.
V Táboře připravují autentickou
připomínku 30. výročí. Radnice
uspořádá pouliční slavnosti s ná−

zvem Táborské korzo Národní.
Vedení města přivítá, když provozo−
vatelé otevřou své kavárny, restau−
race a obchůdky, kde se lidé budou

se ke společnému programu drob−
nými hudebními vystoupeními,
výstavami nebo vzpomínkovým
vyprávěním a pozvat tak kolem−

moct setkat a diskutovat o třiceti le−
tech svobody, řekl mluvčí radnice
Luboš Dvořák.
„Chceme se pokusit vytvořit ži−
vou připomínku událostí listopadu
1989 formou otevřené promenády
po celé nedělní odpoledne na hlav−
ní trase od vlakového nádraží na
Žižkovo náměstí. Nabízíme připojit

jdoucí na svůj vlastní program,
svou vlastní vzpomínku na 17. lis−
topad,“ uvedl táborský starosta
Štěpán Pavlík.
V Prachaticích odhalí pamětní
desku na pietním místě v ulici Pod
Hradbami. Bude věnována Václavu
Havlovi a jeho sloganu Pravda a lás−
ka musí zvítězit nad lží a nenávistí.

„Bude tam přítomná i církev, za−
zpívají se písničky, zavzpomíná
se,“ řekl starosta Mar tin Malý.
České Budějovice už od července
pořádají besedy, koncerty ne−
bo výstavy. Vše spadá do pro−
jektu 30 let svobody v Čes−
kých Budějovicích. Několik
týdnů trvající program vyvr−
cholí 17. listopadu pochodem
od Jihočeského divadla s ná−
zvem Rozsviťme demokracii.
„V 17:11 půjde za doprovo−
du zvonů na náměstí Pře−
mysla Otakara II., kde lidé
zapálí svíčky před bustou
Tomáše Garrigua Masaryka,“
řekla Lenka Cimlová Ostrá
z marketingu divadla.
Už koncem září tu týden by−
la zastávka unikátní road show
TOTALITA, kdy ústředním dě−
jištěm byl projekční dóm. Zde
vždy 110 diváků najednou vi−
dělo 3D dokument – videomapping
o historických milnících let 1948 –
1989. „Za šest dní tento projekt
jen v Budějovicích navštívilo na
20 tisíc lidí, primárně žáci a studenti.
Totalita pak projela Brno i Plzeň
a skončí od 11. do 17. listopadu
v Praze,“ dodal PR manažer projek−
tu René Kekely.
(pru)

KAREL GOTT
(ne)odešel na věky!

Modré zóny
od prosince
Zatímco měly platit od listopa−
du, novinka je posunuta na
prosinec. Modré zóny v Čes−
kých Budějovicích začnou pla−
tit na dalších místech, přede−
vším v oblasti Pražského před−
městí. Mnozí, kteří tu žijí, si to
chválí, ale jiní například nesou−
hlasí.
Kromě dopravních značek
přibydou parkovací automaty
a kvůli bezpečnosti také retar−
déry a samozřejmě modré čá−
ry. Na mnoha místech už je fir−
ma najatá radnicí namalovala.
Radnice si od toho slibuje
více parkovacích míst pro lidi,
kteří v této lokalitě bydlí.
„Nové parkovací zóny bu−
dou v oblasti ohraničené uli−
cemi Husova, Strakonická
a Pražská třída a řekou Vlta−
vou. Bude tam stejný režim ja−
ko v druhé části Pražského
předměstí, kde už zóny fungu−
jí. Parkování pro lidi s trvalým
bydlištěm vyjde na 500 nebo
400 korun ročně podle lokali−
ty,“ uvedl náměstek primátora
pro dopravu Viktor Lavička.
„Někde jsou udělané dobře,
ale tam, kde je čára bílá, bude
za poplatek moci parkovat
každý. Takže se toho zase tolik
nezmění,“ myslí si jedna
z obyvatelem Soňa Marková.
„Vadí mi i to, že sice budou
modré zóny, ale ani za popla−
tek vám nikdo nezaručí, že za−
parkujete přímo tam, kde
bydlíte,“ myslí si další občana
Jaroslava Nová.
Přesto ale mají nové modré
zóny svůj smysl, protože stá−
vající situace je kritická. V uli−
cích parkuje totiž kdekdo, a to
dokonce lidé, kteří za prací či
nákupy jezdí do Budějovic
z venkova.
Lidé, kteří mají v této části
Pražského předměstí trvalé
bydliště, už můžou svá auta
registrovat na webových
stránkách parkovanicb.cz ne−
bo na pobočce Dopravního
podniku v obchodním centru
IGY.
(pru)
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bil jeho otec Karel Gott st. jako ředi−
tel slavné firmy ZVVZ Milevsko.
Taky zde s rodiči bydlel v bytovce
na okraji města, u výpadovky na
Sepekov. Chodil tu do školy, měl
kamarády, ale na tuto dobu později
ne zrovna rád vzpomínal. V té době

Karel Gott

Zpráva, že zemřel Karel Gott do−
slova otřásla celou Evropou, ne−
jenom Čechami. Mistr a vždy
stoprocentní profesionál naplnil
svůj profesní i soukromý život
snad nejvíce, jak mohl.
Smutek, že už mezi námi není
střídá uklidnění, že on v podstatě
nikdy neodešel. Zůstane zde na−
vždy díky písničkám, klipům
a i chystanému dokumentu, který
z větší části, podobně jako bio−
grafickou knihu, stihl dokončit.
Málokdo tuší, že nějakou dobu žil
v jižních Čechách!
Karel Gott zemřel 1. října ve věku
80 let se vším vyrovnám a smířen.
Vážná nemoc mu nedala další šan−
ci, nicméně stihl ještě v létě oslavit
kulatiny. Naposledy na jihu Čech
vystupoval před rokem. K tomuto
kraji měl jisté vazby, i když o nich
nemluvil. Mohly za to dvě zkuše−
nosti, obě z Písecka. „Když bylo
Karlu Gottovi dvanáct třináct, půso−

Mám to tam rád, i když jsem neměl
moc času se tam zdržovat,“ pro−
hlásil před časem. Občas zpíval
na akcích v Českém Krumlově,
Budějovicích či v Prachaticích.
Kdysi dokonce na podporu Hospi−
ce Sv. Jana Nepomuka Neumanna.
Karle Gott byl výji−
mečný nejenom tím, co
dokázal profesně, ale
i tím, jaký byl. „Byl
vždy slušný, férový
a nesmírně hodný člo−
věk. Je to někdo, kdo
už tu nikdy nebude,“
prohlásila třeba zpě−
vačka a poloviční Jiho−
češka Petra Janů a celá
Charlottka s tatínkem při nahrávání
řada dalších.
poslední písně „Srdce nehasnou“.
Karla Gotta milovali
se totiž jeho rodiče jaksi odcizili, i Jihočeši, a desítky z nich se s ním
a i když se později k sobě vrátili, ten jely do Prahy naposledy rozloučit.
Karel to vnímal dost špatně. Zvlášť
Zpěvák pro své fanoušky vlast−
proto, že byl tehdy v době, kdy po− ně nikdy nezemřel, jen „kamsi
třeboval oba,“ prozradil Rozhledu odešel“… Naštěstí existují stovky
jeden z pamětníků.
písniček, klipů, ale i filmy, v nichž
Druhá vzpomínka, a ne zrovna hrál. A proto vlastně zůstává stále
pozitivní, byla před lety, kdy jiho− nesmrtelný. „Nikdy v životě jsem
český Písek zasáhly ničivé povo− nepotkal někoho tak slavného,
dně. Poničený Kamenný most úspěšného, oblíbeného, přitom
v Písku podpořil 250 tisíci koruna− skromného, naprosto skvěle při−
mi. Velmi jej pak mrzelo, když na praveného a profesionálního, jako
slavnostní znovuotevření nebyl byl právě Karel Gott. Je to někdo,
vůbec pozván. Cítil to jako neúctu, kdo dokázal něco neuvěřitelného.
o níž nechtěl mluvit a v tomto Hrál mi v pohádce Z pekla štěstí
městě nevystupoval.
a jsem za to moc rád,“ uvedl režisér
Přesto měl ke kraji hezký vztah. Zdeněk Troška, který považoval
„Jižní Čechy jsou krásné, romantic− zpěváka za nejprofesionálnějšího
ké a je tam bezvadné publikum. umělce vůbec.
(pru)

SŽDC nelegálně kácela stromy,
dostala pokutu!
Česká inspekce životního prostředí
uložila Správě železniční dopravní
cesty pokutu ve výši 150 tisíc ko−
run. Důvodem je nelegální kácení
podél trati na Českobudějovicku.
SŽDC nechala v rozporu se záko−
nem na ochranu přírody a krajiny po−
kácet 23 vzrostlých stromů a skoro
13,5 tisíce metrů čtverečních poros−
tů podél trati v Hosíně a Hrdějovicích
na Českobudějovicku. Pokuta je
pravomocná. Železniční správci chy−
bu uznali a pokutu zaplatili.

SŽDC necha−
la stromy a po−
rost na Česko−
budějovicku pokácet v lednu 2019
v režimu takzvaného havarijního ká−
cení. Pro ně není třeba povolení pře−
dem, úřadům je ale třeba to oznámit
do 15 dnů po kácení. Stromy kácené
v havarijním režimu musí bezpro−
středně ohrožovat život či zdraví.
ČIŽP došla k závěru, že tyto podmín−
ky SŽDC nenaplnila. „Jednalo se
převážně o zdravé dřeviny s rovný−
mi kmeny, které nevykazovaly
známky růstových defektů ohrožují−
cích své okolí případným pádem či
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rozlomením. Navíc smlouvu uzavře−
la SŽDC v listopadu roku 2018, což
rovněž nasvědčuje tomu, že se jed−
nalo o plánovaný zásah,“ uvedl ředi−
tel oblastního inspektorátu ČIŽP
České Budějovice Vladimír Jiráček.
SŽDC pokácela převážně vzrostlé
zdravé duby, topoly nebo akáty.
Zejména u dubů měli zástupci
správců železnice zkoumat, zda je
nutné kácet, když stromy oddělova−
ly dráhu od blízké obytné zástavby.
Nešlo jen o kácení stromů na jihu
Čech. Podle mluvčí inspekce Jany
Jandové se takto kácelo na různých
místech v ČR.
(pru)
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Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou
Nevšední ORL ambulance pro běžné i moderní lidi
žeme přesněji zvolit nejideálnější typ zákroku, který míří
na místo, kde se cesty uzavírají a podstatně zvýšit šance
na vyléčení,“ dodává MUDr. Pavelec.
Před zařazením do programu chirurgické léčby pod−
stoupí pacient vyšetření spánku přes nos ve své vlastní
posteli nebo ve spánkové laboratoři LENTE, kde se po
celou noc zaznamenává přítomnost a závažnost přestávek
v dýchání ve spánku (spánková apnoe), mozková elektric−
ká aktivita (EEG), pohyby očí, aktivita svalů na obličeji
a další parametry. Po vyhodnocení výsledků lékaři poznají,
jak moc je pacient ohrožen na zdraví a po dohodě s ním
zvolí nejideálnější způsob léčby.
Díky využití nejmodernějších technologií lze veškeré
MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
zákroky uskutečnit ambulantně nebo v rámci jednodenní
„Chrápání a spánkové apnoe mají ci speciálního fibroskopu a kamery chirurgie, kdy doba hospitalizace po zákroku v narkóze nepřesáhne 24 ho−
mnoho podob a především řadu zmonitorujeme dýchací cesty ve din. (Například po plastické úpravě nosní přepážky odchází pacient hodinu
různých příčin. Někdy je dobré léčit spánku a najdeme místo, kde pro− po zákroku domů a po týdnu se vrací do práce. V případě standardní léčby
stejného problému trvá
AKCE! Do 30.11. sleva na všechny chirurgické zákroky 10%, pro pacienty pobyt ve zdravotnickém
zařízení až týden a poté
pojišťovny 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) sleva 20%!
následuje třítýdenní re−
Vyšetření pro pacienty VZP (111) a ČPZP (205) zcela zdarma!
konvalescence).
Dr.
Pavelec
upřesňuje:
noční dušení (apnoe) ventilátorem, blém vzniká,“ vysvětluje specialista
„Významným pomocníkem šetrného a daleko méně bolestivého operování
což bohužel 50% pacientů neto− ORL MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
za
dokonalé kontroly krvácení je tzv. koblace neboli operování plazmou.
leruje, jindy je třeba sáhnout k chi−
Metoda DISE se provádí na klini−
Používáme
ji nejen ve spánkové chirurgii, při operacích nosních a krčních
rurgii či jiným způsobům léčby. ce LENTE, která má pobočky v Plzni
mandlí.
Koblační
sonda totiž nejen dobře staví krvácení, ale především
Zásadní pro správnou volbu typu a v Praze. Jako centrum spánkové
umožní
dokonale
a
beze zbytku odpařit nosní mandli, a tak eliminovat mož−
operace spánkové apnoe je přesné léčby disponuje moderní spánko−
nost
jejího
opětovného
nárůstu v pozdějším věku. Ještě výhodnější je užití
zjištění příčiny, tedy místa uzávěru vou laboratoří.
této
metody
u
operací
krčních
mandlí.“
dýchacích cest. Metoda se jmenuje
„Když jsme před šesti lety začali
DISE z anglického Drug Induced provádět přesnou diagnostiku cho−
Sleep Endoscopy. Jde o příjemné vání dýchacích cest ve spánku
LENTE dále nabízí:
vyšetření (pacienti ho dokonce v rámci výzkumu, netušil jsem, že
• Operace přepážky nosní
• Objednání na přesnou
chtějí opakovat), při kterém na ope− se tak staneme pracovištěm s nej−
bez bolestí
hodinu
a
bez
čekání
račním sále za přítomnosti aneste− větší zkušeností s metodou DISE
ziologa navodíme léky spánek. Při v Česku. DISE dnes provádíme
• Individuální přístup, osobní • Laserovou léčbu ucpaného
něm pacient spí a chrápe. Za pomo− u všech našich pacientů a tak mů−
nosu a chronické rýmy
mobil na lékaře, krátkou

Častou příčinou oddělených ložnic manželů je
chrápání. Dnes už se za tuto skutečnost téměř ni−
kdo nestydí, ovšem důležitá je informace, že mnozí
lidé se ji snaží řešit. Ne všichni však vědí, že to jde,
ale hlavně nevědí, kam se obrátit. Za chrápáním se
často skrývá syndrom spánkové apnoe neboli de−
chové spánkové nedostatečnosti. V důsledku nedo−
statku spánku je pacient často unavený, má bolesti
hlavy, vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak riziku
mozkové mrtvice, infarktu nebo mikrospánku za vo−
lantem. Nejmodernější léčbu spánkové apnoe
a chrápání poskytuje plzeňská klinika LENTE.

dobu stonání
• Extrémně šetrný přístup
k dětem (ale i autistům,
postiženým či jinak
hendikepovaným)
• Plazmové operace nosních
a krčních mandlí
• Spánkovou chirurgii

• Plastiky zemního nosu se
zachování a zlepšení
dýchání nosem
(septorinoplastika)
• Plastickou chirurgii
odstátých ušních boltců
• Endoskopické operace
nosních polypů a dutin
nosních

Plzeň, 301 01 Boettingerova 26
Praha 5, 152 00 Werichova 1145/23

604 243 945
Email: info@lente.cz
www.lente.cz
Telefon:

Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019
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Zlatá šupina už posedmé
Upravili pravidla
pro volby
Strakoničtí radní upravili pravidla
kampaně před opakovanými
obecními volbami 14. prosince.
Zapracovali do nich připomínky ji−
ných stran a hnutí. Smlouvy na
pronájem sloupů lamp a zábradlí
pro volební propagaci se tak bu−
dou uzavírat písemně, ne ústně.
Ani ústní forma není ale proti−
zákonná, řekl dnes novinářům
místostarosta Rudolf Oberfalcer
(Strakonická Veřejnost). O opako−
vání voleb rozhodl Ústavní soud.
Ústní uzavírání dohod kritizoval
tento týden Karel Jánský a podal
i stížnost na ministerstvo vnitra
kvůli možné korupci. Právě Ján−
ský podal loni stížnost kvůli nere−
gulérnosti voleb.
Hlavní zpřesnění pravidel se tý−
ká propagace na sloupech lamp,
kolem níž vznikla 14. října na
setkání stran a hnutí polemika.
Ober falcer řekl, že postup kon−
zultovali i s resor tem vnitra.
Kandidující strany a hnutí musí
podat písemnou žádost, která se
zaeviduje. Odbor dopravy pak
rozhodne o umístění poutačů.
Ústně se dosud stanovil jen po−
čet reklam a cena. Radní ale vy−
dali nové usnesení, podle kterého
bude písemné všecko.
„Účelem vydání pravidel je od−
stranit pochybnosti, které vznikly
loni a soud je reflektoval. Soud se
točil hlavně na tom, že byla nejas−
ná pravidla,“ řekl místostarosta.
O pronájem místa na sloupech
lamp už požádala trojkoalice ODS,
KDU−ČSL a TOP 09. Hnutí Stra−
konická Veřejnost, které loni zvítě−
zilo ve volbách, jež soud zneplatnil,
se nyní propagace na sloupech ve−
řejného osvětlení vzdá. Kritici hnutí
loni vytkli, že svými inzeráty zaplni−
lo většinu lamp.
Podle zpřesněných pravidel ne−
lze předvolební propagaci umisťo−
vat na web, na facebookový profil
města ani na movitý majetek.
Placená inzerce je přípustná
v radničním zpravodaji. „Požada−
vek, aby inzerce ve zpravodaji
byla zdarma, je nestandardní.
Smyslem (placené) inzerce bylo
zlevnit vydávání zpravodaje,“ řekl
Ober falcer. Výlepové plakátovací
plochy, jež patří městu, budou pro
všechny strany a hnutí zdarma.
(pru)
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Už posedmé se v Alšově Jihočeské
galerii udělovala cena Zlatá šu−
pina. Z rukou hejtmanky Ivany
Stráské ji obdržely osobnosti, kte−
ré nějakým významným způsobem
přispěly k dobrému jménu Jiho−
českého kraje.
Hokejový exreprezentant a ředitel
ZŠ Grünwaldova v Českých Budě−
jovicích Vladimír Caldr, Ředitelka
obecně prospěšné společnosti
Rybka a provozovatelka azylových
domů Eva Dvořáková, rakouský
zemský politik a dlouholetý před−
seda Euroregionu Silva Nortica
Johann Hofbauer, vedoucí Ústavu
dějin křesťanského umění na Kato−
lické teologické fakultě Univerzity
Karlovy Jiří Kuthan, správce skladů
při Táborské posádce 53. pluku
elektronického boje Tomáš Ne−
škodný či herec Karel Roden, získali
Zlatou šupinu.
„Velmi si této ceny vážím a jsem
za ni rád. Hrdě se hlásím k tomu, že
jsem rozený Jihočech,“ uvedl Karel
Roden, který se v regionu nejenom
narodil, hrál zde divadlo, točil filmy,
ale má tu i chalupu.
Dalším oceněným je i generální
ředitel a předseda představenstva

Nemocnice České Budějovice,
Břetislav Shon. Ten se kvůli vážné−
mu zdravotnímu stavu nemohl zú−
častnit slavnostní akce, a tak ji pře−
vzala manželka, lékařka Olga
Shonová.

Dalším byli lesník a soudní znalec
Ivo Vicena či kronikář obce Černá
v Pošumaví František Záhora.
„Tuto Cenu získali u příležitosti
oslav 101. výročí vzniku samo−
statného československého státu
28. října 1918. Letos jsme měli 29
nominovaných. Za dobu, kdy šupinu
udělujeme, ji získalo na 52 osob−
ností,“ uvedla hejtmanka Ivana
Stráská.
Mezi nimi je třeba režisér Zdeněk
Troška či spisovatelka Markéta
Zinnerová.
Tato cena – Zlatá šupina – byla
vybrána proto, že představuje po−
myslný symbol štěstí a kore−
sponduje s rybářstvím, kterým je
Jihočeský kraj proslulý.
(pru)

Unikátní výstava šicích strojů
Šicí stroje Lada i dobovou módu
nabízí výstava, kterou otevřelo
Muzeum Jindřichohradecka. Při−
pomíná letošních 100 let od vzniku
soběslavské společnosti Lada,
která už dávno nefunguje. Zájemci
uvidí 20 strojů včetně těch, jež
Lada vyráběla pod jinou značkou.
Výstava potrvá do 6. ledna.

„Historií podniku Lada Soběslav
se muzeum zabývá dlouhodobě, ve
sbírkách má mnoho dokladů o fi−
remní činnosti. Výstava přiblíží pře−
vážnou část 20. století prostřed−

nictvím unikátních typů šicích stro−
jů značky Lada a na nich vyráběné−
ho módního zboží. Zpestřením mó−
dy 20. století bude i ukázka několi−
ka modelů z 19. století,“ uvedla ku−
rátorka Alexandra Zvonařová.
Autoři se zaměřili na zajímavosti
ze světa šicích strojů, jako z ob−
dobí po druhé světové válce, kdy
byl podnik zná−
rodněn, nebo
na stroje, které
se vyvážely,
příkladem jsou
stroje, jež pu−
tovaly do Jiho−
africké repub −
liky. „Sna ží me
se představit
stroje vyrobe−
né v Ladovce,
které ale vy −
stu povaly pod jinými názvy,“
podotkla kurátorka.
Druhou částí výstavy jsou ukázky
dámské módy z 19. a 20. století.
Oděvní firmy v okrese patřily k vý−
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znamným českým textilním výrob−
cům. V Hradci působilo množství
módních obchodů, krejčích i švadlen.
Nejstarší vystavené jsou měš −
ťanské šaty z počátku 19. století.
Lovecký dvoudílný kostým, styli−
zuje se do módy Ludvíka XVI.
Hedvábný, fialovo – hnědý kostý−
mek. Nejmladší modely jsou ze
60. let minulého století.
Šicí stroje Lada byly svého času
pojmem a vyvážely se do řady zemí.
Továrna v Soběslavi jich v 60. letech
minulého století vyráběla kolem
100 000 ročně.
Po znárodnění v roce 1945 se fir−
ma se 700 zaměstnanci dostala pod
podnik Mila. V roce 1973 byla výro−
ba šicích strojů v Soběslavi zastave−
na, továrna dál vyráběla součásti
tkacích strojů. Po privatizaci se šicí
stroje začaly znovu vyrábět. V roce
1998 se produkce přesunula do
Běloruska, kde v roce 2006 skonči−
la. Značku dnes vlastní společnost
z Olomouce, stroje se vyrábějí na
Tchaj−wanu.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019

Ideální čas pro prodej
starých šperků!
Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z módy, či dokonce
zubní zlato? Pokud ano, vězte, že
nyní je ten ideální čas k jejich zhod−
nocení. Ceny zlata se totiž aktuálně
pohybují velmi vysoko.
Místem, kde můžete udělat výraz−
nou radost své peněžence, je Zlatá
Banka. Garantuje výkup drahých ko−
vů v čele se zlatem za nejlepší ceny.
Přidává k tomu rovněž férové jedná−
ní a osobní přístup, díky němuž
se vaše transakce stane jedno−
duchou záležitostí.
Důkazem budiž slova bývalé
zákaznice paní Čížkové: „Měla
jsem několik starých prstenů
po prarodičích, ale rozhodně

jsem je nechtěla prodat pod
cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, nabídli
mi přes 12 tisíc korun, za které jsem
nakoupila dárky pro své blézké
a ještě mi zbylo.“

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Banka
může dovolit díky spolupráci s rafi−
nériemi po celém světě. Na růst ce−
ny zlata má velký vliv mimo jiné
i aktuální politicko−ekonomická situ−
ace v Evropě a Evropské Unii, která

mu nyní přímo nahrává. Za své
šperky, přívěšky, mince, hodinky
apod. dostanete zaplaceno okamži−
tě, v hotovosti, dle aktuálního kurzu
světové burzy, a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich šperků je
diskuze. Zástupci Zlaté Banky s vámi
vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku.
Neváhejte tedy a přijďte se o kva−
litách Zlaté Banky sami přesvědčit.

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.

Letecká záchranka zpět do Plané
Základna letecké záchranné služby
kraje se od roku 2021 vrátí z letiš−
tě v Bechyni na Táborsku do Plané
u Českých Budějovic.
Ministerstvo zdravotnictví vy −
psalo veřejnou zakázku na provo−
zování vrtulníků letecké záchranné
služby. Doposud je provozuje
Armáda ČR. Tento krok, který ještě
podepsal tehdejší premiér Bohus−
lav Sobotka, desítky záchranářů
kritizovaly. „O vypsanou zakázku
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019

usilují i zahraniční organizace.
Jedná se o firmy z Rakouska
a Slovenska. Ale pro nás to nic zá−
sadního neznamená, podmínkou
výběrového řízení je, že piloti musí
mluvit česky,“ řekla Kafková s tím,
že jde o běžnou praxi.
V Bechyni nyní s armádou létá
devět záchranářů. Ti by se měli od
ledna 2021 vrátit do Plané. Krajská
záchranka chce opět vytvořit letecký
tým i s lékaři.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Bude další Policie Modrava?
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.
6

Po nedávno odvysílané 3. sérii
úspěšného seriálu Policie Modra−
va, který vznikal na Šumavě, je
možné, že režisér Jaroslav Soukup
přehodnotí své rozhodnutí. Mohla
by tak vzniknout další série. Vždyť
poslední díly kriminálních příběhů
ze Šumavy sledovalo až okolo
dvou milionů diváků, což je tele−
vizní rekord.
Přestože režisér Soukup se za−
řekl, že se na Šumavu s natáčením
seriálu už nevrátí, nyní nevyluču−
je, že by to nemohlo být jinak.
„Uvidíme… Ale ten obrovský zá−
jem diváků nás všechny, kteří jsme
na tom dělali, velmi potěšil. Už
proto, že na Šumavě roky žiju
a znám tu každý kout. A taky, že to
natáčení nebylo zrovna jedno −
duché,“ uvedl režisér.
Hlavně kvůli počasí, které se v té−
to lokalitě dokáže měnit každých de−
set minut. Často pršelo, foukal vítr,
jindy zase svítilo sluníčko, ale jen
krátce. Nakonec štáb vše dokázal
zvládnout.
Diváci by se tak mohli zkrátka
opět těšit na své oblíbené hrdiny,

včele s kapitánem Vinickou v podání
Soni Norisové, Filipa Tomsu, Jaros−
lavu Stránskou, Michala Holána,
Zbyňka Palusgu, Táňu Medveckou,
Janu Bouškovou či Jaroslava
Satoranského a mnohé další.
„Já bych do toho šel hned. Bylo
to úžasných několik let a bezvadná
parta. Taky obrovský respekt před
panem režisérem,“ svěřil se „poli−
cista Jája“, ala Michal Holán.
Co se Policii Modrava povedlo
dalšího, je to, co se nepovedlo růz−
ným turistických agenturám, Jiho−

českému ani Západočeskému kraji
je zájem o Šumavu.
„Díky našemu seriálu stoupla
návštěvnost na Šumavě velmi zá−
sadně. Dokonce i zájem o nemovi−
tosti tu zaznamenali až extrémní.
Zkrátka i toto bývá dopad úspěšné−
ho seriálu nebo filmu,“ dodal režisér
Soukup.
Tak nezbývá, než si počkat na to,
zda se režisér domluví s TV Nova
a třeba příští či ten další rok vznikne
třeba dalších 8 dílů z krásné
Šumavy.
(pru)

Byznysovým městem je Písek
Jihočeským Městem pro byznys
desetiletí je Písek! Na druhém
místě se v Jihočeském kraji
umístil Jindřichův Hradec, třetí je
Třeboň. Jde o výsledky srovná−
vacího výzkumu analytické agen−
tury Datank, která města a obce
s rozšířenou působností hodnotí
dlouhodobě.
Písek zvítězil díky kombinaci
vstřícného přístupu veřejné sprá−
vy k podnikatelům a kvalitním
podmín kám pro byznys. Město
s 30 000 obyvateli skončilo v sou−

těži za posledních deset let pětkrát
první. V roce 2010 bylo nejlepším
městem pro byznys z celé ČR.
V Písku je i průmyslová zóna, v níž
sídlí firmy, jež dodávají automobil−
kám. „Vynikajícím dlouhodobým
výsledkům vděčí Písek především
vysokému podílu malých a střed−
ních firem, stejně jako kvalitnímu
odbornému školství. Radnice se
může dlouhodobě pochlubit vyso−
kou likviditou, vysokým podílem
kapitálových výdajů a dobrou ko−
munikací s podnikateli,“ uvedl za
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organizátory ankety David Pavlát.
Písecká starostka Eva Vanžurová
uvedla, že město s firmami spolu−
pracuje, pořádá setkání, Vanžurová
každý rok podniky navštěvuje.
Setkávají se i zástupci firem a škol.
„V tom vidím nedostatek, protože
školy dnes stále ještě učí to, co fir−
my příliš nepotřebují. Snažíme se
studentům domluvit praxe v prů−
myslové zóně,“ podotkla starostka.
V zóně je teď jediný volný poze−
mek. Negativa průmyslové zóny
jsou, jak řekla starostka, problémy
s chováním agenturních zaměs−
tnanců. Za kladný příklad označila
spolupráci s firmou Faurecia, která
jako kmenové pracovníky zaměstná
200 Srbů, nahradí právě agenturní
zaměstnance. Ve srovnání krajů by−
ly jižní Čechy nejúspěšnější v letech
2010 a 2013, kdy se tři města
umístila v první desítce ze všech
v ČR. Analytici zkoumají podnikatel−
ské prostředí a přístup úřadů k li−
dem. Automaticky je do výzkumu
zapojeno 205 měst a 22 městských
částí Prahy.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Oprava Bellarie omezí
provoz otáčka
Jihočeští památkáři zahájí v příš−
tím roce opravu letohrádku Bella−
rie u otáčivého hlediště v Českém
Krumlově. Práce potrvají tři roky
a vyjdou na za zhruba 50 milionů.
Práce v letech 2021 a 2022 zčásti
omezí produkci Jihočeského di−
vadla, hlavně odpolední předsta−
vení na točně.

Ředitel divadla Lukáš Průdek do−
konce řekl, že kdyby divadelníci ne−
mohli využívat letohrádek jako zá−
zemí, omezení by se dotklo všech
představení na točně a nevyplatilo by
se tam hrát. Příští rok by měla scéna
odehrát všechna plánovaná předsta−
vení, v dalších dvou letech bude zřej−
mě provoz kvůli opravě omezený.
„Jednáme s divadlem, že příští
rok na podzim, až skončí divadelní
sezóna, začne rekonstrukce a bude−
me muset velice pečlivě zvažovat
kroky stavebních technologií sou−
běžně s produkcí divadla. Některé
věci budou bolestivé, například od−
polední představení: V době letní
sezony, kdy jsou pro nás optimální

technologie mokrého pro−
cesu, demontáže kamen−
ných schodišť, tam bude
muset divadelní provoz ustoupit.
Chceme ale s firmami jednat, aby
večerní a noční představení nebyla
ohrožena,“ řekl kastelán krumlov−
ského zámku Pavel Slavko.
Letos divadlo odehrálo v zámecké
zahradě 96 představení. Z toho bylo
29 odpoledních, tržby z nich činily
asi sedm milionů. Kdyby je nemohlo
uvádět v Krumlově, hledalo by jiný
prostor. Tam by ale hrálo jiné rodinné
tituly – pro točnu vznikají na míru.
V letohrádku v zámecké zahradě
se budou restaurovat nástěnné mal−
by, černá kuchyně, přípravna, výta−
hy včetně mechanismu takzvaného
kouzelného stolečku i štukatérská
výzdoba umělé jeskyně. Památkáři
opraví i okna, dveře, podlahy, šinde−
lovou krytinu včetně nového nátěru
v zelené barvě, fasádu, zrestaurují
a pozlatí kovové zábradlí, obnoví
i cesty či trávníky.
Momentálně je zámeček, který je
také ústřední kulisou pro představe−
ní a stojí přímo proti otáčku, v dezo−
látním stavu a je podle některých
roky větší ostudou než samotná
konstrukce otáčivého hlediště, proti
kterému už desítky let jsou někteří
památkáři. Unikátní točna, jediná
svého druhu na světě, však v barok−
ní zahradě zámku zůstane i nadále.
Alespoň prozatím…
(pru)

Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

pro školní rok 2020/2021:
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.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
– výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Uchazeči musí předložit maturitní
vysvědčení ze střední školy. Studium je zakončeno maturitní zkouškou
z odborných předmětů.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté dálkové studium
– výuka probíhá 2 soboty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou.

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

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019
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Vlk se objevil na Šumavě a její milovníci
jásají, chovatelé ovcí mají vrásky na čele
Nejen drobní zemědělci, chovatelé ov−
cí, ale i mnozí myslivci z toho radost
vůbec nemají. Vlci na Šumavě už na−
padli stádo šlechtěných ovcí, strhli
patnáctiletého jelena a těch případů,
kdy zaútočili, je už několik. Na člověka
si zatím netroufli, ale co není, může
být. Příznivci vlků na Šumavě tvrdí, že
šelma je plaché zvíře a člověku se vy−
hýbá. Ale lze tomu stoprocentně věřit?
Bylo již několik svědeckých výpovědí,
které jasně ukazují, že to není až tako−
vá pravda.
Setkali jsme se s chovatelem ovcí
na Šumavě v oblasti Srní Radkem
Soukupem a ptali se.
n Napadli vlci vaše stádo ovcí?
Už také na mě došla řada. Když jsem za−
čínal s chovem ovcí před zhruba 10 ro−
ky, měl jsem i s jehňaty kolem 70 kusů.
O 3 roky později mi začal likvidovat rys
jehňata. O náhradu škody jsem nežádal,
protože pokud nenajdete mrtvé zvíře ne−
bo alespoň jeho zbytky, tak na náhradu
škody nemáte nárok. Když se objevil na
Šumavě vlk, ovládl teritorium rysa, kte−
rého vyhnal a začal na Šumavě řádit.

Radek Soukup, chovatel ovcí na
Šumavě v oblasti Srní.
videlně, na mě vrčel z křoví. Byl jsem
od něho tak 15 až 20 metrů. Dobře mi
z toho nebylo. Byl podvečer a byl jsem
tam sám. Kdyby byli ve smečce, tak
asi nemám šanci. Zažil jsem útok ně−
meckého ovčáka, tak vím, o čem mlu−
vím. Vlka nikdy nevychováte a neudělá−
te z něho poslušné zvíře. Je to šelma,
která zabíjí.

Dnes už historický snímek. Všechny tyto ovce brutálním způsobem zabili
Radkovi Soukupovi vlčí šelmy.
Na mě přišla řada letos v únoru a během
6 měsíců mi doslova a do písmene zli−
kvidoval celé stádo 20 kusů jehňat, ze
kterých mohu deklarovat cca 8 kusů
a z 30 ovcí mi zbylo jen osm. Letos v zá−
ří mi zabil dva chovné berany. Tím pá−
dem stádo už nedám dohromady. Je mi
strašně moc líto utrpení ovcí i navždy
zmařené dlouholeté práce. A věřte, že to
není opravdu hezký pohled na umírající
kusy, které následně musíte zabít, aby
více netrpěly. Myslím, že byl článek na
internetu i v novinách začátkem roku,
kde se psalo o zastřeleném vlkovi.
Představitel některé z těch neziskovek se
tam vyjádřil dost nevybíravým způso−
bem, jako o vrahu vlků. Moc rád bych
mu vzkázal a jemu podobným, že opovr−
hují lidskou prací a dřinou, která za tím
vším je.
n Už jste se setkal s vlkem?
Když jsem v dubnu narychlo vylepšoval
ohradu, tak z močálu, odkud chodí pra−
8

n Patří vlci do volné přírody?
Rozhodně nepatří. U nás už se nedá ho−
vořit o volné přírodě nedotčené civilizací,
ale o volném prostoru a ten není tak vel−
ký, aby se v něm mohl volně pohybovat
vlk. Jsme malá země, kde obrazně řeče−
no je na každém kroku civilizace a zde
pro volně vypuštěné vlky není místo.
Jsem toho názoru, že není přítelem člo−
věka. Vlk neměl být nikdy volně vypuš−
těn do šumavské přírody a za tímto

svým názorem si stojím. Kdyby tomu
tak bylo v minulosti, tak vlk nebyl nikdy
vyhuben. A tomu se říká evoluce. Nemá
nic společného s ochranou přírody ani
s tím, že by tato šelma regulovala stavy
vysoké zvěře. Skutečnost je taková, že
tam, kde se vlk objeví, vysoká zvěř není,
uteče do jiného teritoria. Zůstane jen di−
voké prase, na které šelma nezaútočí.
Netroufne si. Vlk vyhání normální zvěř
z oblasti, kde se pohybuje. Také by si
časem nějaký blázen mohl vymyslet, že
tady byli ještěři a ti sem také patří.
n Víte, kolik je na Šumavě volně žijí−
cích vlků?
Tak právě na tuto otázku se mnozí lidé
snaží najít seriózní odpověď. Jen za le−
tošní rok jsem já osobně spolu s jedním
kolegou viděl 5 různých vlků, jak zbarve−
ním, tak velikostí. Z nich jednoho jsem
viděl 4x, většinou na vzdálenost maxi−
málně do 50 metrů, dvakrát za bílého
dne. Loni jsem položil otázku na seminá−
ři ve Volarech, který se tam konal na
ochranu před vlky. Pokud dobře víte, tak
šumavský Národní park, tedy stát, ne−
chal vybudovat za obcí Srní asi tříhekta−
rový areál za zhruba 100 milionů korun
pro 3 vlky, později pro patnáct členů
smečky, aby se tam mohli reprodukovat.
Chtěl jsem, aby nám zemědělcům
a chovatelům ovcí ukázali ze Správy
Národního parku Šumava nějakou re−
gistraci zvířat a evidenci vlků. Nic tako−
vého neměli. Chronologicky se volně ži−
jící vlk v oblasti Srní, kde se areál nachá−
zí, začal vyskytovat zhruba 2–3 roky po−
té, co byl otevřen právě tento speciální
program. Abych byl korektní, v součas−
né době prý už tato evidence existuje.
n Když budete mít ohradu, tak se vlci
ke stádu nedostanou.
Ohradu jsem měl už v době, kdy tu vlci
nebyli. Ale ohrada, která uchrání ovce
před šelmou, je nesmírně finančně ná−
ročná. Jen pro představu. Na první po−
hled vypadá, jakoby za ní byla věznice.
A když to přepočítám na dobytčí jednot−
ku k počtu kusů, které mi zabil, tak ná−
klady jsou cca 28.000 Kč za kus a stát
vyplácí 6.000 Kč. To je směšné a pro mě
spíše k pláči. Toto si mohou dovolit cho−

vatelé, kteří mají od 150 kusů dospělých
bahnic výše, kde ztráty z předešlého ro−
ku doženou ten příští. Ale na to potřebu−
jete 3x více hektarů, než kolik jich vlas−
tním v současné době já.
n Ale při napadení stáda vlkem lze
dostat finanční náhradu.
Ale to přece není řešení. A navíc finanční
kompenzace vám nepokryje veškeré ná−
klady. Vlk vám zlikviduje stádo a malým

Vlk je šelma a čeká na svoji kořist.
chovatelům tím i firmu. A navíc. Ovce,
které zažijí útok, jsou stresované a stre−
su se už nikdy nezbaví. Jejich maso je
pak poznamenáno tímto stresem. A je
omyl, jak si někteří lidé myslí, že vše je
jen pro finanční zisk. Zisk, který z této
činnosti pramení, je především zachová−
ní přírodních celků, tj. dědictví našich
předků, kteří zde žili, pracovali a vytvářeli
tolik obdivovaná místa, bez kterých by
nebyla Šumava a všechny ostatní parky
a celky tím, čím jsou. Za to všechno
vděčíme právě všem těm zemědělcům,
rolníkům a chovatelům. A tak by to mělo
zůstat navždy. Jeden centimetr půdy
vzniká 100 let. K tomu jsou zapotřebí živí
tvorové a zdravé lesy.
n Vidíte nějaké řešení?
Vlk do volné šumavské přírody nepatří.
Poslední šelma na Šumavě byla zhruba
před 100 lety, a tak to mělo také navždy
zůstat. Že je tu opět, na to doplácíme
všichni. Chovatelé ovcí, myslivci, stát,
který vyplácí odškodné, a nedej Bůh,
aby zaútočil na člověka. Tak se sami
sebe zeptejte, komu přinesl radost
a užitek.
(re)

Každá bilance po řádění vlků je tragédií pro chovatele.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Více obilovin, méně ovoce a brambor
Jihočeští zemědělci podle odha−
du výnosů a sklizně čekají, že
proti loňsku sklidí více obilovin,
pícnin a máku, ale méně řepky,
hrachu, slunečnice a hořčice na
semeno, podzimních druhů ovoce
a méně brambor. Ve srovnání
s výsledky posledních deseti let
jsou odhadované výnosy všech
druhů základních obilovin nad−
průměrné.
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019

Základních obilovin by měli ze−
mědělci sklidit 714,5 tisíce tun,
výnos čekají 5,4 tuny na hektar.
Produkce by měla být o 5,4 pro−
centa vyšší než loni, hlavně díky
vyšším výnosům. „Jihočeští ze −
mědělci odhadují, že naše stěžejní
obiloviny – pšenice ozimé – sklidí
letos víc než loni, a to díky lepšímu
výnosu. Pšenice by celkem měli
sklidit přes 455 tisíc tun, což bude

zřejmě pátá nejlepší sklizeň od roku
2000,“ uvedli statistici.
Podprůměrný a meziročně nižší
bude výnos řepky, ubylo i ploch,
kde se pěstuje. Její sklizeň bude
meziročně o 17 procent nižší,
128 800 tun s výnosem 3,1 tuny na
hektar. Výnos brambor 27,4 tuny na
hektar je sice proti loňskému roku
vyšší, ale kvůli úbytku ploch sklidí
zemědělci v kraji brambor méně než

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

loni. Výnosy brambor i řepky jsou
ve srovnání posledních deseti let
podprůměrné.
Úroda jablek, hrušek a švestek
bude kvůli špatnému výnosu pod−
statně horší než loni. Pěstitelé
od ha dují pokles sklizně jablek
o třetinu, propad sklizně hrušek
o víc než polovinu, u švestek
pravých a pološvestek pokles
o čtvrtinu.
(pru)
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Koníček, který se nevyplatil !
Ze zápisníku kriminalisty:
Kriminalisté hned několika
okresů byli doslova zoufalí
z krádeží a vloupání do rodin−
ných domků i jiných objektů.
Mimo Klatov poškozenými
okresy byly i sousední Do−
mažlice, okresy Plzeň – jih
a sever, Cheb, Beroun, České
Budějovice a Praha. Krádeže
vykazovaly stejný rukopis
a stále jednoho pachatele.
Zprvu se zdálo, že pachatel
krade vše, co mu přijde pod
ruku. Opak byl pravdou. Vy−
jma finančních prostředků
v jeho vlastnictví končily i růz−
né zlaté předměty, prsteny, ře−
tízky, hodinky, ale i oděvy té
nejlepší kvality! Žádné obno−
šené šaty zloděj nebral. Došlo
dokonce i na různé součástky
a náhradní díly do moto−
rových vozidel. Předmětem
vloupání se vždy staly objek−
ty, které byly umístěny na
konci měst a obcí.

Policisté si mohli nohy ušoupat
a stále nic! Ani náznak, ani
zmínka. Trestná činnost tohoto
pachatele trvala více jak jeden
rok a počty vloupaček stále
rostly. Až jednu noc, na sklonku
předposledního
měsíce v roce, se
na ně usmálo
štěstí. Na Tachov−
sku zadrželi ne−
daleko vyloupe−
ného objektu po−
dezřelého muže,
který měl u sebe
speciální hydrau−
lické kleště švéd−
ské výroby, které si hravě doká−
zaly poradit i s ocelovými pruty
do síly 12 mm. Při širším ohledá−
ní místa činu se v nedalekém re−
mízku od vykradeného objektu
podařilo policistům odhalit i za−
parkované auto. Rychlá lustrace
vozidla přinesla rázem shodu.
Muž sedící a zarytě mlčící ve

služebním autě je ten, co odsta−
vené auto vlastní. Takový malý,
šikovný karavan s vybavenou
autodílnou i obývací ložničkou.
Překvapením pro zkušené poli−
cisty bylo, že se po tomto zjiště−
ní pachatel rychle přiznal hned
ke třem dosud neobjasněným
případům, včetně vloupání do
luxusního osobního auta
majetného cizince na
Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminálních příběhů, které se
staly na Šumavě. Jeho po−
sledně vydanou knihou je
Šumavská hora viděla vraha.

Chebsku. Druhého dne po zadr−
žení byla u něho doma v jeho
rodinném domku na Rokycan−
sku provedena domovní pro−
hlídka. Pachatel byl puntičkář,
doslova precizní člověk. Každou
zajištěnou věc okomentoval slo−
vy, kdy a kde ji odcizil, v jakém
objektu a na kterém okrese

i místě. Výsledek ve−
škerého součtu zněl.
Dvacet případů krá−
deží vloupáním do
bytů, čtyři vloupání
do prodejen, do dvou chat,
jedno vloupání do osobního au−
ta a do garáže.
Při výslechu obviněný překva−
pivě pronesl. „Nedivte se, krást
jsem musel. I když můj měsíční
plat nebyl špatný, tak mi na mé−
ho koníčka, kterým byl automobi−
lový sport a závody aut do vrchu,
nestačil! Začal jsem krást a ukra−
dené věci prodávat.“ Kriminalista
Josef Kočí mu bodře poplácal
po rameni. „Franto, a teď mi
řekni pravdu, stálo ti to všechno
za to?“ Oslovený se k němu po−
otočil a na chvíli mu pohlédl
do očí. „A víte, že jo, stálo!
Opravdová láska přece musí
přinášet oběti,“ dodal s posmut−
nělým úsměvem a pokrčenými
rameny, jakoby sám tomu, co
vyřkl, ani pořádně nevěřil. Sou−
hrn odcizených věcí dosáhl
částky více jak 120.000 Kč. Těch
třicet osm měsíců nepodmíněně
si k tomu všemu prostě nepři−
počítal. Láska k autům byla pro
něho víc, než jeho rodina a svo−
boda.
Karel Fořt

Nesouhlasí s uzavírkou
Část nově opravené silnice z Nové
Pece na hraniční přechod Zadní
Zvonková – Schöneben, po níž jez−
dí místní za prací do Rakouska
a čeští lyžaři do skiareálu Hoch−
ficht, bude kvůli ochraně zvěře od
konce roku zavřená. A to vždy od
22:00 do 6:00. Starostové obcí
proti tomu protestují.
Silnice je zatím průjezdná.
O omezeném nočním provozu roz−
hodl už v roce 2011 krajský odbor
životního prostředí, ale až nyní by
mělo nařízení platit.
Jihočeský kraj silnici opravuje,
dosud investoval 140 milionů ko−
run. Zákaz by měl platit od konce ro−
ku, v nově opravené části od bývalé
roty Zvonková přes hraniční pře−
chod. Zatím je tam zkušební provoz
a v noci se jezdit může.
„V úseku je nižší rychlost než
před opravou, nově se místo 50 smí
jet 40 kilometrů v hodině,“ řekl
starosta Horní Plané Jiří Hůlka.
Krajským politikům přišly nesou−
hlasné dopisy starostů. Rozhodnutí
mohou prý ale změnit pouze pra−
10
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covníci státní správy. „Krajský od−
bor životního prostředí v roce 2011
rozhodl, i na základě připomínek NP
Šumava a dalších subjektů, že to
bude takto omezené. Já osobně to
považuji za nesmyslné opatření,“
uvedl krajský radní pro dopravu
Jiří Švec.
Podmínky provozu na silnici vy−
plynuly z procesu EIA. Starostové
některých obcí uvedli, že noční
zákaz jízdy omezí život místních
i turistický ruch. Starosta Hůlka
podotkl, že Čechům pracujícím
v Rakousku prodlouží noční zavírání
silnice jízdu o víc než 60 kilometrů.
Považuje to za nesmyslné.
„Snaha o noční uzavření silnice
nás vrací do doby před 30 lety,
jen tu železnou oponu by ráda na−
hradila opona zelená,“ dodal staro−
sta Hůlka.
Proti zákazu jízdy protestují i ra−
kouské obce Kollerschlag a Weg−
scheid. S městem Horní Planá se−
psaly rezoluci. Objížďka navíc zatíží
životní prostředí víc než noční
provoz.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019

Muzikál na ledě Popelka se během vánočního
turné zastaví v plzeňské LOGSPEED CZ Areně
Světově unikátní muzikál na ledě
Popelka s Pepou Vojtkem, Danou
Morávkovou, Vlastimilem Hara−
pesem a Renátou Podlipskou
můžete vidět v plzeňské LOG−
SPEED CZ Areně 30. listopadu od
17.30 hodin.
Představení Jindřicha Šimka,
Petra Maláska a Václava Kopty je
překrásným divadlem, muzikálem
s nádhernou hudbou i krasobruslař−
skou show plnou evropských hvězd.
Hlasy Popelce a Princi propůjčili
Lucie Bílá a Ondřej Ruml, v hlavních
krasobruslařských rolích Popelky
a Prince se představí Anastasia
Martysheva, juniorská vicemistryně
světa, a ruský reprezentant Kon−
stantin Gavrin. Tento profesionální
ruský pár předvádí na ledě v doko−
nalé symbióze ty nejnáročnější zve−
dané figury. „V porovnání s jinými
světovými show na ledě máme
mnohem větší kluziště, krasobrusla−
ři tak mají prostor i pro ty nejobtíž−
nější sólové, párové a akrobatické
prvky.“, vysvětluje Radka Kovaří−
ková, mistryně světa v krasobrusle−
ní a supervizorka krasobruslařské

macechu hraju už devátý rok a po−
řád mě to baví. Popelku hrozně se−
kýruju, tohle udělej, támhleto udělej,
to přines, až je mi jí opravdu líto.

sekce Popelky, a dodává: „Záleží mi
na tom, aby úroveň krasobruslení
byla co nejvyšší, proto sportovce
pečlivě vybíráme nejen po celé
Evropě, ale i v zámoří. Popelka není
show s maskoty ani lední revue, na−
ši krasobruslaři patří k evropské
špičce a mají také hereckou průpra−
vu.“ V roli macechy vystoupí zpě−
vačka a pedagožka Renáta Pod−
lipská, která pochází z Plzně: „Zlou

Představení je nádherné, moje už
docela velké děti se přijdou podívat
i letos.“
Muzikál na ledě Popelka se ode−
hrává současně na ledové ploše
a působivém variabilním jevišti s fil−
movou projekcí. Hvězdné herecké
obsazení, excelentní krasobruslař−
ské výkony, náročná akrobatická
čísla, speciální světelná kompozice,
300 dobových kostýmů, kouzla

Rozhled – Jižní Čechy 11/2019

a spousta dalších efektů vás přene−
sou do světa pohádkové fantazie.
„Na Popelce je úžasné, že jsou
všechny složky v symbióze – he−
recká, pěvecká, taneční
i krasobruslařská.“, říká
Jindřich Šimek, autor
a režisér muzikálu na ledě
Popelka. „Příběh Popelky
známe všichni z filmové−
ho zpracování, ale mé
umělecké pojetí a ztvár−
nění příběhu na ledové
ploše nabízí zcela novou
dimenzi, je to prostě
nádherná podívaná. Těší
mě, že má naše zpraco−
vání takový úspěch, že
Popelka jako muzikál na
ledě diváky baví.“
Nádhernou hudbu složil
Petr Malásek, skvělé pís−
ňové texty napsal Václav
Kopta, velkolepou scénu navrhl Petr
Hloušek a překrásné dobové kostý−
my Roman Šolc. Úžasnou choreo−
grafii společně vytvořily Jana Hübler
a Radka Kovaříková, mistryně světa
v krasobruslení, která je zároveň
super vizorkou krasobruslařské sek−
ce. Soundtrack k muzikálu na ledě
Popelka získal Zlatou desku Su−
praphonu. Muzikál na ledě Popelka
už vidělo přes 800 000 diváků ve

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

čtyřech evropských zemích, další
zahraniční turné je naplánováno
na příští rok.
Předprodej vstupenek do LOG−
SPEED CZ Areny probíhá v síti
Sazka Ticket a Ticketportál, ceny

vstupenek jsou od 750,− Kč. Děti
s platícím dospělým sedící na klíně
mají do 6 let vstup zdarma.
Přijďte si připomenout,
že láska je nad všechna kouzla!

www.popelkanalede.cz
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Na návštěvě u fanynky Karla Gotta z Plzeňska Drahomíry Šteinerové

Zavřu teď krám s básněmi
Tak se jmenuje jedna z písní Karla
Gotta. Ano, krám s básněmi za−
vřel, ale v našich srdcích a mys−
lích stále žije.
Za jedinou členkou fanklubu Karla
Gotta z Plzeňska Drahomírou Štei−
nerovou jsme se vypravili do Libákovic,
obce nedaleko Přeštic. Svým zpěvem
a písničkami ji Zlatý slavík provázel už
od dětských let. Celoživotní obdiv
k Mistrovi ji přivedl do jeho oficiálního
fanklubu v Praze. Od roku 1995 je jeho
členkou a dá se říci, že si tím splnila
svůj životní sen. S Karlem Gottem
se mnohokrát setkala, a tak jsme ji
požádali, aby zavzpomínala na některá
setkání.
„Nejdříve musím říci, že mi je nesmír−
ně smutno z toho, že odešel člověk,
kterého jsem po
celý život vnímala
jako samozřej−
mou součást mé−
ho každodenního
života. Ráda bych
připomněla slova
režiséra Jiřího
Adamce, který
nám ve fanklubu
řekl: „Jestliže hle−
dáte model profe−
sionality a přístu−
pu k práci a k lidem kolem sebe, ne−
můžete najít lepší model než Karla.“
Docela mě také zamrazilo, když jsem
si přečetla první zápis v naší kronice
fanklubu. V roce 1974 napsal hudební
skladatel Karel Svoboda: Přeji Vám,
aby Gottaklub vydržel alespoň do
Gottových osmdesátých narozenin.
Sama sebe se ptám, zda to nebyla
jakási věštba.

Těch setkání s Karlem Gottem bylo
mnoho, ve fanklubu, na koncertech, na
nejrůznějších akcích. Ze všech připo−
menu jedno netradiční. Potkali jsme se
na luxusní obří zaoceánské výletní lodi
Costra Concordia, kde Karel zpíval.
Stáli jsme na palubě a společně obdi−
vovali výletní loď. Shodli jsme se, že je
nepotopitelná. Karel Gott přiznal, že na
tak luxusní lodi, kde všechno funguje
naprosto dokonale, ještě neplul. Po ně−
jakém čase jsme se potkali při natáčení
zábavného programu pro jednu televizi.
Bylo to nedlouho poté, kdy zaoceánská
loď Costra Concordia ztroskotala u ital−
ského ostrova Giglio. Jak mi řekl, bylo
pro něho záhadou, jak takový kolos vy−
bavený nejmodernější navigační tech−
nikou může ztroskotat. Svěřil se mi, že
ani ve snu by ho to
nenapadlo, že ně−
kdy může dojít
k takové havárii.
Nicméně plavba
a pobyt na lodi mu
doslova učarovaly.
Karel Gott měl
obrovsky rád děti.
Když zpíval na

„Moje poslední setkání s Karlem Gottem,“ říká značně
smutným hlasem jeho fanynka Drahomíra Šteinerová.
„Jeho památku jsem uctila zapálením svíčky na
Bertramce a položením kytky u jeho rakve na Žofíně
v Praze,“ dodává.
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Náplavce v Praze,
přišla jsem tam s tří−
letou vnučkou Si−
monkou. Jak nás
uviděl, s úsměvem
k nám přišel a jeho
první otázka směřo−
vala k vnučce. „Víš,
kdo jsem?“ „Vy jste
pan Karel Gott,“ bez
rozmýšlení odpo−
věděla
Simonka.
„A znáš nějakou moji
písničku?“ „Jo, znám,
Včelku Máju.“ Na
Karlu Gottovi bylo vi−
dět, jak mu oči září
radostí a štěstím. To
jsou ty okamžiky,
které se vám vryjí do
paměti napořád.
Karel Gott nejen
nám, ale i lidem

úspěšného člověka, který nemá šanci
se bránit. Někteří jdou ve své zlosti tak
daleko, že neberou ohled na jeho ženu
a jeho děti. Vypadá to už jako msta za
v zahraničí zpříjemňoval životy, rozdá− to, jak byl ten výjimečný člověk
val radost, dobrou náladu. Minulý mě− úspěšný. Je to neuvěřitelné, jak se
síc jsme byli u našich bavorských plno lidí snaží vytěžit a zviditelnit se za
přátel v Alpertingu, což je vesnice ne− každou cenu. Je smutné, kam jsme
došli a nejvíce je
zarážející, že čím
se jako společnost
máme lépe, tím mi
lidé připadají více
zlí. Jako by hodně
lidí najednou ztrati−
lo soudnost, sluš−
nost, pokoru, úctu.
Ve věštecké kouli
vidím pět důvodů,
proč se k tomu ně−
kteří lidé snížili.
Za prvé se chtějí za
každou cenu zvidi−
telnit. Nebyli vidět,
slyšet, nikdo si jich
nevšímal a nyní vidí
šanci. Takoví lidé si
„Od mládí jsem vaší velkou obdivovatelkou. Svou skrom−
budou vymýšlet,
ností, pílí a lidskostí jste vzorem pro každého. Z vašich
písní cítím pohodu, radost, štěstí. Zpíváte totiž ze srdce,“ lhát, pomlouvat, ale
nebude jim to nic
vyznala se Karlu Gottovi Drahomíra Šteinerová.
platné.
daleko Deggendorfu. Když jsme přišli Za druhé je to závist, která je snad
do rodiny manželů Schrimpfových, vi− v Česku na prvním místě ze všech
děli jsme v obývacím pokoji fotografii negativních vlastností. Závidí mu
Karla Gotta – byla u ní zapálená svíčka. úspěch, peníze, slávu. Prostě neune−
Tím chci říci, že Mistr byl nesmírně po− sou to, že Mistrovi díky jeho talentu
pulární i za hranicemi našeho státu a nezměrné píli vše vycházelo a mají
i v těch malých vesničkách. „Byl to ta− pocit, že mu šlo všechno lehce. Závidí
ké náš milovaný zpěvák,“ řekli nám na mu jeho lehkost bytí.
přivítanou naši bavorští přátelé.
Dále je to touha těchto lidí po bohat−
Karel Gott spojoval lidi různých ná− ství, slávě, popularitě. Naivně se do−
rodností. Proto jsem nesmírně zkla− mnívají, že když se budou zviditelňo−
maná, když čtu nebo slyším z medií vat tím, že Mistra pomlouvají, že se
hanlivá slova na jeho adresu. Ptám jim bude také dařit. Mohu jim sdělit,
se. Proč?,“ říká Drahomíra Šteinerová že nebude. Naopak.
z Libákovic u Přeštic a dodává. „Je to Pak je to vyloženě nenávist. Jsou to
prostě náš zpěvák a každému, kdo lidé, kteří neuznávají nikoho, ale nejví−
chce utrousit na jeho adresu jedova− ce nenávidí ty, kteří jsou nejslavnější
tou slinu, bych doporučovala přečíst a nejbohatší.
si knihu člena našeho fanklubu Jana Tím pátým důvodem je, že podle mé
Hadrbolce Karel Gott očima
teorie každý třetí až čtvrtý trpí
fanoušků.“
duševní poruchou. Je to
obecný trend. Věštil
jsem, že duševně
nemocných bude
v naší společnosti
Právě tato otázka
přibývat. To jsou
fanynky Mistra
takzvaní škodiči.
nás nenechala
Nejvíce napadají
v klidu a zeptali
toho, o kom se
jsme se známého
nejvíce mluví. Po−
psychotronika a vi−
dle mé věštby bu−
zionáře Stanislava
dou tito lidé škodit
Brázdy, proč někteří li−
Karlu Gottovi rok a pak
dé plivou jedovaté sliny na
si najdou zase jiný zdroj, ji−
Karla Gotta.
nou oběť nenávisti a útoku. Musím
„Musím se přiznat, že je mi hodně připomenout, že tito duševně nemocní
smutno, když čtu komentáře okolo lidé útočí i na rodinu a blízké člověka,
smrti úžasného a nadprůměrně kterému škodí.“
(še)

Proč tolik
nenávisti?
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Třeboňský zámek zaznamenal rekordní návštěvnost
Třeboňský zámek zaznamenal le−
tos mezi jihočeskými státními pa−
mátkami největší růst návštěvnos−
ti. Společně se Schwarzenberskou
hrobkou v Domaníně si ho pro−
hlédlo od ledna do konce října
přes 47 000 lidí, což je o 14 pro−
cent meziročně více. Do příští se−
zóny se změní cesty v zámeckém
parku, do čtyř let pak vznikne nová
prohlídková trasa.
„K vyšší návštěvnosti přispěly
kulturní akce. Zámek nabízel šermí−
ře, historické tance či 37 koncertů.

Letos tam hráli a zpívali bratři Ebe−
nové, Karel Plíhal, Václav Hudeček,
Spirituál Kvintet, Dan Hůlka, Hradiš−
ťan či Ivan Mládek. Zámek hostil i di−
vadla či kinematograf bratří Čadíků.
Do každé brány dali letos památkáři
nový informační systém,“ uvedl
kastelán Vít Pávek.
Zájem o hrady a zámky je nyní
mimo jiné i proto velký, že nejde jen
o pouhé prohlídky. „Ukazujeme tím
návštěvníkům, že zámek není jenom
kulisa zvenčí, ale že má i interiéry,
vázané na příběhy. Ať je to Petr Vok,

který mezi lidmi stále rezonuje a je−
ho poslední sídlo na Třeboni, kde
i zemřel,“ řekl Pávek.
Třeboňský zámek byl zároveň
první nemovitostí, kterou si v Če−
chách pořídil rod Schwarzenbergů.
V 19. století jim pak sloužil jako vá−
noční rezidence, doplnil kastelán.
Nárůst zájmu zaznamenali památ−
káři v domanínské hrobce. Dosud
bylo možné navštívit společně kapli
a kryptu, hodně lidí chtělo ale jen do
kaple, proto je od letoška v nabídce
její samostatná prohlídka.

Na zámeckém nádvoří vykáceli
památkáři vzrostlé túje a cypřiše.
„Tím jsme se víc otevřeli návštěv−
níkům, kteří vyjdou z náměstí, které
je už velmi komerční, do renesanč−
ního areálu s nádhernými stromy.
Návštěvníci teď už lépe najdou po−
kladnu a prodejnu suvenýrů,“ dodal
kastelán.
Jihočeské státní památky navštívi−
lo od ledna do konce září přes milion
zájemců, což je o čtyři procenta více
než vloni. A památkáři tak vydělali na
130 milionů korun.
(pru)

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář říká:

Rekonstrukcí naší budovy v Poštovní ul. v Sušici
podporujeme technickou vzdělanost dětí
Pane řediteli, každé takové rozhodnutí
má dvě stránky. Ta první je mít něja−
kou vizi a ta druhá, podstatná, jsou
peníze.
To máte naprostou pravdu. Ale když vy−
užijete nabídnuté možnosti, pak se věc
podaří. Rekonstrukci budovy v Poštov−
ní ulici v Sušici jsme provedli díky dvě−
ma projektům, které byly hrazeny z pe−
něz Evropské unie. Rozpočet byl na
částku 6 milionů korun. Za tyto peníze
jsme v prvním patře a v suterénu uděla−
li učebny pro celoživotní vzdělávání, za−
jistili bezbariérový přístup a zrekonstru−
ovali veškeré sociální zařízení.
Buďme konkrétní.
Máme čtyři nové učebny. Jedna je pro
technickou výuku dětí mateřských škol,
druhá pro technickou výuku žáků zá−
kladních škol, třetí je specializovaná na
výuku instalatérů a elektrikářů a čtvrtá
je zařízená ve stylu posluchárny a bude
sloužit pro další vzdělávání dospělých.

Mluvil jste o vizi. Ta naše je taková, že
chceme podpořit zájem o techniku už
u dětí v mateřských školách, dále pak
u žáků na základních školách a také při−

Kdy jste dostali tento nápad podpořit
technickou vzdělanost?
Jednak nás k tomu přivedla možnost
čerpat evropské peníze z dotačních

rozsahu a kvalitně. Na centrální úrovni
musí být jasně řečeno, zda chceme
technicky vzdělané lidi, nebo nechce−
me. Pokud je nechceme, pak matemati−

spět k vyšší technické vzdělanosti jak
mladých lidí, tak i té střední i starší ge−
nerace. Jsem rád, že už například v no−
vých třídách probíhá celá řada kroužků
pro mateřské školy i pro žáky základ−
ních škol.

titulů, které s tím počítají a pak tu byl
samotný zájem ze strany mateřských
škol a základních škol. Je zde i další
věc, která se odvíjí přímo z našich
vlastních zkušeností. Stále více zjišťu−
jeme nezájem ze strany mladých lidí
o technické obory a jejich malou ma−
nuální zručnost. Přitom uplatnění
absolventů technických oborů v praxi
je stoprocentní.
Vaše snaha je v době, kdy se disku−
tuje, zda maturitu z matematiky ano
nebo ne.
Výuku matematiky musíme řešit už na
základních školách a odpovědět si na
otázku, zda ji vyučujeme v dostatečném

ku NE. Jestliže chceme technicky vzdě−
lané lidi, tak bez matematiky a fyziky to
nejde a v některých oborech i bez che−
mie. Pokud se podíváme do vyspělých
evropských a světových zemí, tak tech−
nicky vzdělaní lidé hrají prim.
Nakonec i vaši absolventi učebních
i studijních oborů se bez technické
vzdělanosti neobejdou.
Samozřejmě a navíc musí být i manuál−
ně zruční. Po ukončení učebního oboru
mají možnost si své znalosti prohloubit
nástavbovým studiem, které je zakon−
čeno maturitou. Zájem o naše absol−
venty řemeslných oborů je ze strany
českých i německých firem velký. (re)

Den otevřených dveří a zemědělský den na SOŠ a SOU Sušice
Zveme budoucí žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost na Den ote−
vřených dveří, který se uskuteční v pátek 29. listopadu od 8:00 do
16:00 hodin a v sobotu 30. listopadu od 9:00 do 12:00 hodin.
V pátek 29. listopadu bude v areálu školy U Kapličky 761 součas−
ně se Dnem otevřených dveří probíhat Zemědělský den.
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁME Kuchaře/Ku−
chařku pro restaura−
ci v saunovém světě
AQACUR v Bad Kötztin−
gu. Plat cca 2.000 EUR /
měsíc. Žádosti v ně−
meckém jazyce zašlete
na adresu: Stadt Bad
Kötzting, Zweckverband
Hallen−Freibad, z.H. Herrn
Lummer, Herrenstraße 5,
93444 Bad Kötzting
(Deutschland) nebo E−
mail: karl−heinz.lummer
@bad−koetzting.de
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
JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘ−
KA / CUKRÁŘ a hledáte
zajímavou práci v mla−
dém kolektivu na horách,
s ubytováním zdarma?
V dlouholeté zaběhlé fir−
mě s bohatými zkuše−
nostmi a s možností roz−
voje vlastního potenciálu
věcí v oboru cukrařina
hledá vyhlášená 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 dalších
zajímavých věcí v oboru
cukrařina. Nabízíme VÝ−
BORNÉ PLATOVÉ ohodno−
cení a ubytování zdarma.
Více informací na tel.:
725835555. RR 90698

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené fo−
tografie do roku 1945,
uvítám sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mohu při−
jet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036
OBRAZY kvalitní kou−
pím, platba hotově.
Tel.: 777261349. PM
190130
14
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Prosím ty, co volali minu−
le, aby se ozvali znovu.
Ztratil jsem kontakty.Tel.:
731064361. PM 190056

l
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−
bytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−
bytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

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

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−
bytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m –
více kusů, vnější opláštění
– jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za−
řízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopra−
vy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026
KOMPLETNÍ zařízení ka−
várny s cukrárnou a re−
staurace, možno i jedno−
tlivě. Tel.: 602614480.

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a bytové do−
plňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
KOUPÍM staré bankovky, vykoupím, zprostředkuji
mince, pošt. známky, vy− prodej – za odvoz. Tel.:
znamenání, odznaky aj. 608887371 / E−mail: na−
sběratelské předměty, bytek1980@seznam.cz.
staré bakelit. rádio Ta−
Stačí napsat SMS nebo
lisman, Philips, Telefun−
prozvonit. Odpovím. RR
ken aj. Staré hodiny, ho−
80225
dinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
KOUPÍM STARÉ peřiny
Glasshütte, Doxa, Prim
a nedrané peří tel.
aj., se stopkami i bez.
606514445. PM 190137
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam− FOTOAPARÁTY z období
pičky, obrazy, hračky ple− ČSSR (Flexaret, Mi−
chové a bakelit., nábytek, kroma apod.), koupím
knihy, housle, trumpetu též věci z pozůstalosti –
aj. staré věci do r. 1960. nábytek, obrazy, chro−
Vykoupím i celou sbírku
mové lustry a lampičky,
nebo pozůstalost. Sbě−
šavle, bajonety, vzdu−
ratel. Nabízím solidní jed−
chovky, porcelán, sklo,
nání. Mám zájem také
o staré veterány, cokoliv, hodinky, odznaky, meda−
co se hýbalo, i značně ile a vyznamenání – ci−
poškozené, koupím i díly. vilní i vojenské, pohledy,
Tel: 608979838. Email: bižuterii, mince, vánoční
antikvs@seznam.cz.PM ozdoby. Tel. : 603872698
PM 190122
190020

l

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−mail:
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866. RR 90131

PRODÁM
zemědělský
stroj Škoda 180 s naklada−
čem a druhý bez naklada−
če s rameny do pluhu. Ve
velmi pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou. Tel.:
604867469 PM 190028
PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469
PM
190029

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
fon: 603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM starší rodinný
dům s pozemkem
i v horším stavu, okres
Klatovy, Sušice, Šu−
mava.
Cena
do
600.000 Kč, převod
a kupní smlouvu zajis−
tím. RK nevolat. Tel.:
603147781. RR 90794

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk,
borovice), může být
vytěžený i po kalamitě.
Seriózní
jednání,
platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082

UBYTOVÁNÍ v soukromí
pro 3–4 osoby, Sušice 10
km, Kašperské Hory
5 km, pěší trasy i cyklo,
skiareály
2x.
Tel.:
723156377. RR 90800

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031

52/180 Z PRAHY nabízí
večeře při svíčkách, snída−
ně do postele nebo si jen
tak povídat o životě. Tel.:
607467062. PM 190140
43/180 cm – hledám
ženu pro vážný vztah, ro−
dinu. Společný život
na vesnici. Zn.: Napiš.
Domažlicko, Klatovsko,
Tachovsko.
Tel.:
608852485. RR 90467
ON z Bavorska hledá že−
nu z Čech. Info Institut
Arendas 720409101.
Rozhled – Jižní Čechy 11/2019

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

54/183/83 nekuřák hledá
kamarádku na turistiku
Sušicko, Klatovsko, Šu−
mava. Tel.: 702962961.
RR 90795

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

Střetů se zvěří přibývá

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

V šumavském národním parku přibývá po−
čet případů, kdy po střetu s autem zahyne
zvíře. Jen za letošních deset měsíců to bylo
skoro 20 zvířat, ve dvou případech šlo do−
konce o vzácného rysa. Dosavadní letošní
statistika vykazuje například proti celému
roku 2015 stoprocentní nárůst. Nejčastěji
při nehodách zahynou srny, jeleni, prasata
nebo jezevci.
„Každý rok sledujeme nárůst zvířat, která
byla sražena nějakým motorovým vozidlem.
V roce 2017 jsme evidovali 23 mrtvých zví−
řat, loni 27. Letos už jich je k dvaceti, a to ješ−
tě není konec roku. Nutno ale dodat, že toto
nejsou konečná čísla, protože určitě nenajde−
me všechna zvířata, která uhynou při sráž−
kách s motorovými vozidly, a navíc máme
přehled pouze za naše režijní honitby,“ uvedl
Adam Jirsa ze Správy Národního parku
Šumava.
Rysy letos přejela auta na silnici I/4 mezi
Horní Vltavicí a Strážným na Prachaticku.
Loni zahynula po střetu s vozidlem samice
rysa u Českých Žlebů na Prachaticku.
Místa, kterými zvěř ve zvýšené míře pro−
chází, prý zůstávají prakticky stejná. Dů−
vodem je fakt, že se zvířata většinou drží
svých zažitých zvyků. Důvodem jsou i lépe
opravené silnice a vyšší rychlost u řidičů. Ani
při jedné ze srážek se naštěstí nikdo z řidičů
vážně nezranil.
(pru)

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

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

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

Regionální redakce:

tel.: 604 561 766
ÚŽASNÉ prožitky v diskr.
soukromí. Jsi−li také pří−
jemný jako já, budeme se
spolu vznášet na vlnách
erotiky. SMS ne, zavolej
od 8 h. ráno na tel.:
604561766. Vlastní sou−
časné foto KŘI PM 190138
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

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:

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde

tel.: 377 221 764
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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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).

Uzávěrka řádkové inzerce je 21. listopadu 2019
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