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Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou
Častou příčinou oddělených ložnic man−
želů je chrápání, za kterým se mnohdy
skrývá syndrom spánkové apnoe nebo−
li dechové spánkové nedostatečnosti.
V důsledku nedostatku spánku je pa−
cient často unavený, má bolesti hlavy,
vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak
riziku mozkové mrtvice, infarktu nebo
mikrospánku za volantem. Nejmoder−
nější léčbu spánkové apnoe a chrápání
poskytuje klinika LENTE.
LENTE je privátní ORL klinika, kte−
rá ve městech Plzeň a Praha nabízí
špičkovou péči pacientům s ne−
mocemi uší, nosu, krku a s poru−
chami dýchání ve spánku, mezi
které patří především chrápání
a spánková apnoe. Zdejší zařízení
poskytuje nejen klasickou ORL
péči, ale provádí také operace nej−
modernějšími způsoby – speciali−
zujeme se především na odstraně−
ní chrápání a odstranění mandlí.
Disponujeme nejmodernější tech−
nikou, jako jsou lasery, radiofrek−

je dobré léčit noční dušení (ap−
noe) ventilátorem, což bohužel
50% pacientů netoleruje, jindy
je třeba sáhnout k chirurgii či ji−
ným způsobům léčby. Zásadní
pro správnou volbu typu opera−
ce spánkové apnoe je přesné
zjištění příčiny, tedy místa uzá−
věru dýchacích cest. Metoda se
jmenuje DISE z anglického Drug
Induced Sleep Endoscopy. Jde
o příjemné vyšetření (pacienti
ho dokonce chtějí opakovat),
při kterém na operačním sále za
přítomnosti anesteziologa na−
Ve spánkové laboratoři se po celou noc zaznamenává
vodíme léky spánek. Při něm
vence a harmo−
přítomnost a závažnost přestávek v dýchání ve spánku.
pacient spí a chrápe. Za pomoci
nický skalpel.
Do České republiky také přinesli speciálního fibroskopu a kamery zmonitorujeme dýchací cesty ve spánku
novou metodou operování plaz− a najdeme místo, kde problém vzniká. Spánkovou apnoe léčí podle potřeb
mou−koblací a mají s ní nejbohatší pacienta CPAPem (dýchací přístroj), MAD (ústní aparátek), plazmou, chi−
rurgicky, poziční terapií nebo dalšími metodami.
zkušenosti u nás.
Před zařazením do programu chirurgické léčby podstoupí pacient vy−
šetření spánku přes nos ve své vlastní posteli nebo ve spánkové labora−
toři LENTE, kde se po celou noc zaznamenává přítomnost a závažnost
LENTE ORL klinika je centrem vý− přestávek v dýchání ve spánku (spánková apnoe), mozková elektrická
zkumu léčby spánkové apnoe aktivita (EEG), pohyby očí, aktivita svalů na obličeji a další parametry.
a chrápání. Chrápání a spánkové Po vyhodnocení výsledků lékaři poznají, jak moc je pacient ohrožen na
apnoe mají mnoho podob a přede− zdraví a po dohodě s ním zvolí nejideálnější způsob léčby.
vším řadu různých příčin. Někdy
... pokračování na straně 3

Spánková apnoe
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Stanislav Brázda:
Jak se vám bude dařit v roce KRYSY
od 25. 1. 2020 do 11. 2. 2021

Petr Nárožný:
Policista
skončil
Po dvaceti letech u policie skočil
příslušník, který si před dvěma
lety chtěl ulehčit práci a čas a za
viníka nehody v Dolním Dvořišti
označil jiného muže, než skuteč−
ného pachatele. Přitom za ob−
zvlášť složitý případ tehdy dostal
ještě odměny. Ted mu soud dal
podmínku a u sboru skončil.
Tím, jak případ vyřešil, zmařil
mimo jiné vyšetřování skutečné−
ho pachatele a znemožnil po−
trestání trestného činu.

Stovky
parkovacích míst
Další parkovací místa až pro
500 automobilů by mohly získat
České Budějovice, město, které
je na tom po Praze v dopravě nej−
hůře. Parkovací plocha by měla
mít podzemní podobu a nyní rad−
nice nechává zpracovat architek−
tonickou studii. Právě podzemní
parkoviště na Senovážném ná−
městí v těsném sousedství histo−
rické budovy Jihočeského muzea
by mohlo vyřešit větší část
problémů s parkováním v centru
krajské metropole. Se stavbou by
se mohlo začít do roka.

První kominické
muzeum
První kominické muzeum v ČR
vzniká na jihu Čech. Pustili se do
něj zástupci tohoto cechu, čle−
nové kominické rodiny Josefa
Bažanta. Nyní k jeho realizaci
shánějí peníze kde se dá. Vznik−
nout má v bývalém návesním
hostinci v Záříčí u Soběslavi na
Táborsku. Ze svého už rodina
investovala do budování Komi−
nického muzea přes 700 tisíc
a nyní hledá prostředky, které by
k co nejdřívější realizaci mohly
pomoci. Kromě historie cechu by
zde návštěvníci mohli vidět na
4000 kominíčků pro štěstí nebo
desítky sošek patrona sv. Flo−
riána, které má rodina zatím
doma ve svém bytě.
2

Laskavý nervák z jihu Čech
„Já to mám rád,
kolo je moje vášeň,
a pak je to v součas−
né době a v součas−
ném provozu asi nej−
rychlejší dopravní
prostředek do měs−
ta,“ řekl před časem
herec, vždy galantní,
slušný a vtipný.
V Třeboni mají
s manželkou Ivou řa−
du let hezký byt a je−
den pořídili i synovi
Foto: Lenka Hatašová a archiv
Petrovi, který tam
Kdo by neznal herce Petra Nárož− jezdí se svým partnerem. „Třeboň
ného. Jak on sám o sobě často to je oáza, pohoda, klid. I když
říká, hrál po většinu takové ner− v poslední době ten klid je spíš
váky a někdy nepříjemné chláp− v okolí, protože je tu hodně
ky. Jeho přátelé o něm říkají, že turistů. Ale zase bez nich by
ho nejlépe charakterizuje název ta Třeboň nežila,“ přiznává
„laskavý nervák“. Herec má s již− vystudovaný inženýr, divadel−
ními Čechami hodně společného. ní, televizní a filmový herec.
Našel zde svůj druhý domov.
Ve svých 81 letech má stá−
Ač rodák z Prahy, kde po většinu le neskutečný šmrnc a ener−
profesního života působí, v jihoče− gii. Petr Nárožný je navíc
ské Třeboni je minimálně od jara z těch umělců, kteří si nikdy
do podzimu, často ale i v zimě. nehráli na hvězdy a má vel−
Nepotkat Petra Nárožného na kole, kou pokoru. Váží si každého
jak projíždí lázeňským městem, je slušného člověka, diváků a ví,
téměř nemožné.
že i sebelepší a slavnější

herec by bez diváka nebyl ničím.
Na jihu Čech také párkrát natáčel
a tento kraj je skutečně jeho dru−
hým domovem. Proslavil se i díky
spolupráci s Miloslavem Šimkem
a Luďkem Sobotou, s nímž jsou
dodnes kamarádi.
Dnes Nárožný hraje hlavně
v pražském divadle a na zájez−
dech. Ani film se mu nevyhýbá
a jak přiznává, ´na penzi si to přes−
ně nějak takhle představoval´….
Tak až pojedete do Třeboně,
půjdete po kolonádě nebo městem
a prosviští kolem vás postava na
kole, dívejte se dobře, zda to právě
nebyl tenhle slavný český herec…
(pru)

Muž, jenž inspiroval Spielberga,
získal čestné občanství
Táborské čestné občanství získal
akademický malíř Jan Sovák. Ro−
dák z města nad Jordánem, jenž
nyní žije v Kanadě, mimo jiné ilust−
roval sci−fi román Jurský park, po−
dle něhož natočil Steven Spielberg
stejnojmenný film. Sovák dlou−
hodobě zaměřuje své dílo na obra−
zy z pravěku a především na tema−
tiku dinosaurů.
„Nejsem si jistý, jestli si vůbec ta−
kové ocenění zasloužím. Ale roz−
hodně ho ve svém bytě vystavím na
velmi čestném místě,“ řekl dnes na
táborském náměstí Sovák. Čestné
občanství dostal při příležitosti
oslav 17. listopadu. „Budu se sna−
žit, abych vás svou další tvorbou
nezklamal,“ řekl.

Šestašedesátiletý Jan Sovák emig−
roval v 80. letech. Od mládí jej přita−
hovalo téma pravěku a dinosaurů,

v čemž ho ovlivnila hlavně tvorba
malíře Zdeňka Buriana. Když Národní
muzeum nedávno připravovalo no−
vou expozici, byl Sovák právě auto−
rem modelů pravěkých zvířat.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Město Tábor má řadu slavných
rodáků. Ale myslím si, že málokdo
dosahuje takové světové slávy jako
právě Jan Sovák,“
uvedl starosta Štěpán
Pavlík s tím, že město
udělilo někomu čestné
občanství poprvé po
21 letech.
S návrhem na tento
titul pro Sováka přišel
před časem bývalý tá−
borský starosta Jiří
Fišer, který je malířo−
vým kamarádem a spolužákem.
„Podali jsme proto tento návrh
v červnu na zasedání zastupitelstva
a to jej jednomyslně schválilo,“
dodal starosta Pavlík.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019
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Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou
... dokončení ze strany 1

Odstranění mandlí
Odstranění mandlí patří mezi další specializace kliniky LENTE. Dříve tady
používali laser, ten je dnes však zcela překonán plazmou neboli koblací
(COld− studené, aBLATION−snesení). Ta na rozdíl od laseru či elektrokoa−
gulace (používané při operování kyretou) nevyvíjí vysokou teplotu a nepo−
škozuje tkáně kolem nosní mandle. Operace krčních mandlí plazmou při−
náší nesrovnatelně menší bolesti a rizika než klasické metody.

Ještě výhodnější je užití této metody u operací krčních mandlí,“
vysvětluje specialista ORL MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
Díky využití nejmodernějších technologií lze veškeré zákroky uskuteč−
nit ambulantně nebo v rámci jednodenní chirurgie, kdy doba hospitaliza−
ce po zákroku v narkóze nepřesáhne 24 hodin. (Například po plastické
úpravě nosní přepážky odchází pacient hodinu po zákroku domů a po
týdnu se vrací do práce. V případě standardní léčby stejného problému
trvá pobyt ve zdravotnickém zařízení až týden a poté následuje třítýdenní
rekonvalescence).

• Operace přepážky nosní

LENTE dále nabízí:

bez bolestí

• Objednání na přesnou

• Laserovou léčbu ucpaného

hodinu a bez čekání

nosu a chronické rýmy

• Individuální přístup, osobní
mobil na lékaře, krátkou
dobu stonání

• Plastiky zevního nosu
se zachování a zlepšením
dýchání nosem
(septorinoplastika)

• Extrémně šetrný přístup
k dětem (ale i autistům,
postiženým či jinak
hendikepovaným)

• Plazmové operace nosních

• Plastickou chirurgii
odstátých ušních boltců

• Endoskopické operace
nosních polypů a dutin
nosních

a krčních mandlí

• Spánkovou chirurgii
Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.

„Významným pomocníkem šetrného a daleko méně bolestivého ope−
rování za dokonalé kontroly krvácení je tzv. koblace neboli operování
plazmou. Používáme ji nejen ve spánkové chirurgii, při operacích
nosních a krčních mandlí. Koblační sonda totiž nejen dobře staví krvá−
cení, ale především umožní dokonale a beze zbytku odpařit nosní mandli,
a tak eliminovat možnost jejího opětovného nárůstu v pozdějším věku.

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

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

Most s unikátním systémem
Jihočeský kraj dokončuje rekon−
strukci mostu v Bohunicích na
Prachaticku, při níž se poprvé v ČR
využívá technologie dřevo−betonu
pro nosnou konstrukci. Most bude
mít sledovací diagnostický sys−
tém, který poslouží i jako infor−
mační systém o stavu mostu.
Podle odborníků je to první insta−
lace tohoto systému na světě.
Náklady na stavbu jsou 4,5 mili−
onu korun, z toho 75 procent sumy
je příspěvek Státního fondu do−
pravní infrastruktury.
Most stavbaři otevírají začátkem
prosince. Pro dřevěné části mostu
využil stavitel smrkové dřevo, jehož
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019
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je kvůli kůrovcové kalamitě nad−
bytek. „Jedná se o unikátní ekolo−
gickou stavbu s minimální uhlíkovou
stopou a využitím materiálu z obno−
vitelných zdrojů,“ uvedl krajský rad−
ní pro dopravu Jiří Švec.
Diagnostický systém Smart Tim−
ber Bridge podá i informace o tom,
jak je most přetížený, o poruchách
či námraze. Most z roku 1956 vede
přes Podhorský potok. Železo−
betonovou konstrukci nahradí nová
dřevo−betonová, složená z 57 nos−
níků ze smrkového dřeva.
Hlavní konstrukci tvoří smrkové
hranoly, sešroubované pomocí ne−
rezových táhel. Ta jdou povolit, nebo
utáhnout. Kdyby se časem dřevo
prohnulo, v řádech centimetrů, těmi
táhly horní tlak vyrovnáte.
(pru)
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Anifilm z Třeboně odchází do Liberce
Silničáři
jsou připraveni
Jihočeští silničáři jsou připraveni
na zimu. Letos poprvé například
nasadí na údržbu deset vozů
Tatra s pohonem 4x4, které loni
koupili za 42 milionů a mají i do−
bré zásoby intertního posypu
a soli. Zároveň vybudovali nové
haly pro drcené kamenivo a písek
v Táboře i ve Volyni, ve Strakoni−
cích zase zrekonstruovali sklado−
vé prostory. To vše vyšlo na bez−
mála 30 milionů korun.

Festival animovaných filmů Ani−
film odchází po letech z Třeboně
do Liberce. Důvodem jsou prý
peníze.
Pořadatelé chtěli od města větší fi−
nanční podporu, přičemž radnice jim
letos dala o 100 tisíc korun více než

vloni – celkem 400 tisíc. Ani to orga−
nizátory neudrželo.
Pořadatelé odmítli i nabídku
Tábora, aby se festival odehrál tam
v Táboře. „Mohl tam být i Dům ani−
mace, jehož vznik na jaře třeboňští
zastupitelé znemožnili: odmítli přij−

Hrdina roku
Doslova hrdinou roku se stal živ−
nostník a radní města Týna nad
Vltavou David Slepička. Z plamenů
zachránil mladíka, na kterém za−
čalo hořet oblečení poté, co s dvě−
ma kamarády pomocí hořlavé ka−
paliny upravovali výfuk u motorky.
Nebýt včasného zásahu místního
politika, teenager by zemřel. Popá−
leného mladíka transportoval vr−
tulník do Prahy, dalšího zraněného
do českobudějovické nemocnice.
Třetí vyvázl nezraněn.

Konečně mají
obchvat
V Ševětíně na Českobudějovicku
vznikl obchvat, aby těžká ná−
kladní auta vozící z kamenolomu
štěrk a kámen nezatěžovala měs−
tys. Severní spojku financovala
firma Kámen a písek. Jde o dru−
hou část dva kilometry dlouhé
silnice, náklady byly 23 milionů
korun.
„Obchvat zlepší životní pro−
středí a život místních, sníží se
emise hluku a prachu z nákladní
dopravy,“ uvedl zástupce společ−
nosti Pavel Fučík.
„Silnice je důležitá. Byla to
podmínka pro provozování toho
lomu, aby nezatěžoval obec.
Obyvatelům prospěje, budou o to
méně zatíženi. Bydlím nedaleko,
problémy tam byly, je tam hluk,
tyto problémy budou eliminova−
né. Je to dobrý krok,“ řekl krajský
radní pro dopravu Jiří Švec.
Ševětínský lom dodává kámen
a štěrk i pro stavbu dálnice D3
včetně obchvatu Českých Budě−
jovic a železničního koridoru
České Budějovice – Soběslav.
(pru)
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Jihočeské vývařovny chybovaly
Jihočeské stravovací provozovny,
které vaří dětem ve školách i na
letních táborech, musely letos od
ledna do října zaplatit 28 pokut,
celkem 65 000 korun. Je to mezi−
ročně víc: loni to bylo za celý rok
23 sankcí za 40 500 korun.
„Za nárůst mohou dva případy,
v nichž jídelny, jež vařily pro děti na
táborech, musely potraviny zlikvi−
dovat,“ uvedla Romana Fürstová
z krajské hygienické stanice. Plnění
hygienických požadavků se ve škol−

ních jídelnách zlepšuje. „My se při
kontrolách zaměřujeme i na plnění
nutričního doporučení a pestrosti
stravy pro děti. V Jihočeském kraji
většinou selže lidský faktor,“ pozna−
menala Fürstová.
V jídelnách letos udělali hygienici
od ledna do října 343 kontrol. Mezi
nejčastější závady patří stavebně
technický stav, jako když neteče tep−
lá voda u umyvadel ve vytloukárně
vajec. Dále neoznačené rozpracova−
né pokrmy, uchovávání vařených

mout dotaci 64,4 milionu korun,“
uvedla jihočeská hejtmanka Ivana
Stráská. Ředitel Anifilmu Tomáš
Rychecký potvrdil, že o vyšší sumě
s hejtmankou jednali.
„Kraji přinášíme reklamu. Dozvě−
děli jsme se ale, že podpora zůstane
stejná,“ řekl Rychecký. Třeboň letos
dala Anifilmu 400 000 korun jako
přímou dotaci. Slatinné lázně připra−
vily pro pořadatele rauty v hodnotě
250 000 korun. Podle starosty Jana
Váni žádali pořadatelé, aby dostali
20 procent nákladů z rozpočtu měs−
ta s 8000 obyvateli a kraje.
„Na ten příspěvek bychom ne−
dosáhli,“ řekl starosta. Rozpočet
festivalu, na nějž v květnu přijelo
přes 9000 lidí, byl letos téměř
16 milionů.
(pru)

těstovin, prošlé suroviny, plísně ve
výdejní ohřívací vaně, zbytky jídel
skladované v lednicích na svačiny
nebo opětovné zamražení masa.
Problémem je i to, když kuchařky
míchají saláty v dětských vaničkách
nebo do nich nalévají čaj. Na akci
Gastro produkt dnes jedna zaměst−
nankyně školní jídelny připustila, že
podobnou vaničku používají. „Po−
chopím ji ještě na banány při výdeji,
tam se nic s ničím nedotýká, nebo
na neoškrábané brambory. Ale nej−
sou to plasty do potravinářského
průmyslu,“ dodala hygienička. (pru)

Kácení v Boubínském pralese povoleno
Státní podnik Lesy České republi−
ky dostal podle ekologického
Hnutí Duha od CHKO Šumava vý−
jimku pro kácení na většině území
v jihočeské národní přírodní re−
zervaci Boubínský prales. Důvo−
dem je kůrovcová kalamita. Za−
tímco ochránci přírody jsou ostře
proti, lesníci namítají, že je třeba
kalamitu zastavit.
V nejcennější části pralesa bude
kácení dál zakázáno. Lesy ČR dříve
uvedly, že udělení výjimky jim
umožní efektivně zasahovat proti
kůrovci. Hnutí Duha označilo roz−
hodnutí Správy CHKO Šumava za
nesprávné a stanovené omezující
podmínky za velmi nedostatečné.
„Výsledkem může být rozsáhlé
kácení v rezervaci, které povede
k vytvoření ploch s charakterem
holin a proředěných porostů, které

rozvrátí vítr,“ uvedl Jaromír Bláha
z Hnutí Duha.
„Bez těchto zásahů bychom za
chvíli přišli o podstatnou část stro−
mů. Vždyť je jasné, co se tu děje
a každé zaváhání situaci jen zhor−
šuje,“ uvedl jeden z odborníků lesní−
ků. Přitom v sousedním Rakousku
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nebo Německu je povinnost po od−
halení napadení stromů kůrovcem
porazit jej do šesti týdnů a dřevo
bezprostředně odvést. V opačném
případě hrozí vysoké sankce. U nás
zůstávají stromy napadené broukem
i několik měsíců ležet, vytěžené dře−
vo pak také.
(pru)
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Jiří Hrzán by slavil 80:
Konečně se dočkal − má sochu!
Trvalo to zhruba sedm let a podaři−
lo se! Herec a táborský rodák Jiří
Hrzán, který by letos oslavil 80.
narozeniny, má konečně v rodném
městě sochu. Mimořádně povede−
nou a v netradičním, i když pro něj
v typickém pojetí. Zeď u gymnázia
Pierra de Coubertina zdobí jeho
bronzová podobizna v téměř život−
ní velikosti.
Socha je umístěna na hradbě, na
níž herec balancuje, aby znázorňo−
vala hercovu vášeň, což byl pohyb
ve výškách.
„Možná, že právě tady po té zídce
skutečně Jiří Hrzán chodil a oslňo−
val tím dívky,“ řekl starosta Tábora
Štěpán Pavlík při odhalení podobiz−
ny, kterého se zúčastnily i obě her−
covy dcery – Bára a Tereza.
Socha stojí u budovy, kterou
Hrzán navštěvoval, a dokonce zde
maturoval. V pozadí je rybník
Jordán, kolem kterého se prý rád
procházel.
Paradoxně poslední dokončený
film natočil herec v Táboře. Jde
o komedii Blázni, vodníci a podvod−
níci, kde Jiří Hrzán hraje postavu
vodníka do chystaného představení
a pak na vodních ližích zapřažen za

autem projíždí od Knížecího rybníka,
kde se vše odehrávalo, přes Par−
kány i po jordánské hrázi. „Tatínek
se bohužel premiéry tohoto filmu,
podobně jako režisér snímku, ne−
dožil…,“ podotkla dcera, herečka
Bára Hrzánová.
Říká se, že právě na natáčení mu
jeho kamarádka a kolegyně, hereč−
ka Helena Růžičková, předpověděla
nepřímo blížící se smrt. „Řekla jsem
mu, chlapče, užívej život a každého
dne, nejsme nesmrtelní a ten čas ší−
leně letí…,“ říkala oblíbená herečka,
která Hrzána jako kolegu ctila a ob−
divovala pro jeho povahu, komič−
nost a bezelstnost.
Za to, že socha vznikla, vděčí
město sdružení Hrzán sobě, které s
myšlenkou přišlo a vybralo skoro
300 tisíc korun. Druhou část pak
doplatilo město.
Jiří Hrzán, který je v Táboře i po−
hřbený a má zde nově dokonce i
svou ulici, zemřel v září 1980. Dva
dny poté, co se zřítil z římsy jedno−
ho z pražských činžáků, kam lezl za
svou tehdejší přítelkyní. Věštba
Heleny Růžičkové se tehdy velmi
rychle naplnila. Bohužel…
(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 12/2019
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Velké investice jsou motorem rozvoje firmy

„Díky společnosti Pfeifer Group se
závod v Chanovicích dále rozvíjí“
V roce 2016 převzala rakouská pro dodavatele a pro obec Cha−
společnost Pfeifer Group dře− novice je společnost Pfeifer spo−
vozpracující závod Chanovice lehlivým partnerem.
v na lesy bohatém okrese Kla− Moučková: Jako ředitelka perso−
tovy (Plzeňský kraj) a díky nálního oddělení českých závodů
investicím v hodnotě 60 milionů společnosti Pfeifer v Chanovicích
euro z něj vybudovala
komplexní výrobní zá−
vod. Ředitel závodu
pan Radek Pecka a ře−
ditelka personálního
oddělení v Čechách
paní Petra Moučková
hovoří o skvělém roz−
voji závodu, změně po−
věsti na atraktivního
zaměstnavatele a o no−
vých výzvách v oblasti
dodávek surovin v do−
bě, kdy dochází ke
změnám klimatu.
V Chanovicích pracuje
momentálně 480 za−
městnanců a ročně
se zpracuje ze 100%
560 000 m3 vysoce hod−
notného smrkového dře−
va, ze kterého vznikají
Ředitelka personálního oddělení v Čechách
rozličné sortimenty vý−
Petra Moučková
3
robků (330 000 m řezi−
2
va, 1,3 miliony m jednovrstvých a Trhanově pracuji již od roku 2017
a třívrstvých masivních desek, na neustálém zlepšování všech
1,3 miliony šalovacích desek, personálních procesů. Vedle mno−
40 000 tun pelet a také 30 milionů hých interních opatření jsme byli
kWh ekologické energie).
n Mohl byste stručně popsat
ty největší změny v Chanovi−
cích, ke kterým došlo od pře−
vzetí závodu společností Pfeifer
Group?
Pecka: Společnost Pfeifer inves−
tovala hned na začátku enormní
sumy do infrastruktury, nových vý−
robních zařízení a do optimalizace
stávajících. Koncept sledovaný
společností Pfeifer spočívá na
jednom významném základě:
všechna nutná opatření se prová−
dějí rychle a efektivně. Vedle opti−
malizovaných technologických
procesů a rozšířeného výrobního
sortimentu se i firemní kultura
obrátila pozitivním směrem. Na−
šich zaměstnanců si velmi vážíme,
6

schopni zlepšit naši firemní image
jakožto rodinného podniku v re−
gionu, a to formou pořádání akcí
pro zaměstnance, jako například
„Den dřeva“ či spoluprací s místní−
mi sportovními kluby, školami,
školkami či kulturními událostmi,
které jako firma intenzivně pod−
porujeme.
n Může společnost Pfeifer
Group dodržet své sliby týkající
se stabilních a dobře ohodnoce−
ných pracovních pozic?
Moučková: Společnost Pfeifer si
plně uvědomuje důležitost investi−
ce do osobního rozvoje zaměst−
nanců. Chceme, aby naši zaměst−
nanci byli motivovaní a zaměstna−
vatel tak získával výbornou pověst.
Proto jsme i dnes zajímavým za−
městnavatelem v regionu a přispí−
váme k nižší hodnotě nezaměstna−
nosti v regionu, která dnes činí jen
2%. Veškeré procesy optimalizace
se realizují s ohledem na potřeby
zaměstnanců: Kromě důrazu na

jištění jsou jen některé z vymože−
ností, z nichž profitují lidé pracující
v našich závodech. Celkově zaru−
čujeme jistá pracovní místa s bu−
doucností v atraktivní a dynamicky
se rozvíjející rodinné firmě.
Pecka: Chceme−li vyjádřit tento
vzestupný trend v číslech: V době
převzetí pracovalo v závodě 350
zaměstnanců. Díky realizovaným
investicím do rozvoje se toto číslo
v Chanovicích navýšilo na 480,
a pokud připočítáme druhý český
závod v Trhanově, zaměstnáváme
v České republice více než 620 za−
městnanců.
n Jaké projekty týkající se zaří−
zení mají momentálně hlavní pri−
oritu, aby se zvýšila efektivita
závodu?
Pecka: Vysoce moderní zařízení
pro výrobu šalovacích desek bylo
uvedeno do provozu již na přelo−
mu let 2017/18. Díky vysoce auto−
matizované výrobní technologii
dokážeme vyrobit 1,3 miliony m2

„Naši zaměstnanci profitují z jistých pracovních míst s budouc−
ností v atraktivní a dynamicky se rozvíjející rodinné firmě.“
Petra Moučková, Ředitelka HR v ČR
bezpečnost práce jsme také za−
vedli nový transparentní systém
odměňování a prémií spolu s hoj−
ným počtem benefitů, např. třinác−
tý plat, příspěvky na stravování,
příspěvek 3 % na penzijní připo−
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šalovacích desek ročně. Kapacitu
peletování plánujeme od začátku
roku 2020 navýšit díky nové mo−
derní peletovací technologii na
100.000 tun ročně. Kromě toho
investujeme do navýšení výroby
elektrické a tepelné
energie a plánujeme
další optimalizace na
pořezové lince. Aktuál−
ně a i v budoucnu chce−
me stabilizovat a opti−
malizovat produkci na
pile a ve výrobě šalo−
vacích desek a dokon−
čit všechny investice
dle plánu. V plnění
těchto hlavních cílů mě
vlastníci firmy plně
podporují.
n Chanovice se nalé−
zají v jedné z nejza−
lesněnějších oblastí
střední Evropy, kde
dopady změn klimatu
zajisté zanechají 4
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019

4 nějaké stopy. A jak to vidíte vyřešit mimo jiné
automatizací výrob−
s dodávkami suroviny?
Pecka: V českých lesích panuje ních technologií. Prá−
velké sucho, což pro nás předsta− ce s tak jedinečnou
vuje nové výzvy. I přesto se v Če− surovinou, jakou je
chách nachází mnoho zdravých dřevo, vyžaduje jistý
lesních ploch a to nám zcela jistě cit, odborné znalosti
i v blízké budoucnosti poskytne a zkušenosti. Rádi
dostatek suroviny, je ale potřeba bychom zaměstná−
se o lesy s ohledem na vývoj kli− vali více motivova−
pracovníků
matu vhodně starat. Chanovice ných
profitují ze strategického umístění: s ochotou se dále
V okruhu 80 km okolo závodu se rozvíjet tak, aby oba
letos nevyskytly žádné rozsáhlejší naše závody mohly
škody na lesních porostech a jiné dále růst se zaměst−
pily naší velikosti tu nejsou. Proto nanci, kteří se ztotož−
také hrajeme v místním lesním ob− ňují s naším slo−
hospodařování důležitou roli, kte− ganem „passion for
rá je dnes více než dříve pro re− timber“ („Vášeň pro
dřevo“).
gion podstatná.
n Využití dřeva ve stavebnictví
n Nakolik bere společnost
Pfeifer Group na vědomí svou a topení peletami se v České re−
zodpovědnost jakožto největší publice těší popularitě, která
dřevozpracující závod v re− i nadále roste. Jaké šance z to−
ho pro závod vyplývají?
gionu?
Pecka: Nejen kůrovcem napade− Pecka: Díky svým ekologickým
né dřevo, ale také i velké škody a ekonomickým výhodám je
zaviněné suchem vy−
žadují bezodkladné
jednání. Pomáháme
lesům a jejich vlas−
tníkům tím, že maxi−
málně navyšujeme
kapacity na pile a tím
pomáháme při likvi−
daci
napadených
stromů. Zároveň sa−
mozřejmě dále platí
princip 100 % zhod−
nocení suroviny, ne−
boť zvýšené množ−
ství vedlejších pro−
duktů z pily můžeme
využít jak pro výrobu
elektrické energie
Ředitel závodu Radek Pecka
z biomasy, tak jako
navýšení kapacity peletování. u nás dřevo stále více oblíbené.
Konkrétně plánujeme letos na pile Mezi obyvateli stoupá povědomí
zpracovat 560 000 m3 kulatiny a ve ohledně témat, jako je problema−
střednědobém horizontu doufá− tika CO2 nebo změna klimatu. Na
me, že zvládneme i milion m3. základě nových směrnic nebude
K tomu potřebujeme novou třídící v budoucnu možné topit neekolo−
linku na řezivo, kterou uvedeme gicky uhlím a ropou. Naše poslá−
do provozu v druhém pololetí roku ní nyní spočívá v prosazování vy−
2020, stejně tak jako hoblárnu, užívání trvale obnovitelné surovi−
která bude zprovozněna do konce ny. I pro místní architekty a stavi−
tele je důležitá informovanost
příštího roku.
o výhodách používání produktů
n Co toto ambiciózní budování
znamená pro personální oddě− ze dřeva. V tomto kontextu bylo
rozhodnutí ze strany společnosti
lení?
Moučková: Potřeba kvalifikova− Pfeifer Group o převzetí závodu
ných pracovníků v okolí našich zá− v Chanovicích a jeho modernizaci
vodů je výzvou, kterou je možné zcela správné. Vyrábíme zde
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hodnotné výrobky nejlepší kvality
ze smrkového dřeva, které jdou
s dobou. Díky dostatku prostoru
v areálu závodu a ochotě investo−
vat ze strany vlastníka mohou
Chanovice hledět do budoucna
optimisticky.

Pecka: Mě fascinuje 100% zhod−
nocení suroviny, které je u spo−
lečnosti Pfeifer zakotveno jako
hlavní princip dlouhodobé strate−
gie, a ten se také realizuje. Uvedu
zde jeden příklad: S celkovým
množstvím 100 000 tun vyrobe−

„V Chanovicích vyrábíme kvalitní výrobky, které jdou s dobou.“
Radek Pecka, Ředitel výrobního závodu
n Co vás osobně baví na práci
se dřevem a na Vaší pozici
v podniku?
Moučková: Dřevo je úžasný
a všestranný materiál, který mě již
od dětství fascinoval. Jakožto ředi−
telka personálního oddělení ráda
pracuji s lidmi, mohu do toho za−
hrnout svůj zájem o psychologii
a kreativitu při hledání optimálních
řešení. Jedná se o nesmírně zají−
mavou oblast, která je klíčová pro
rozvoj firmy i do budoucna. I přes
pokračující automatizaci technolo−
gií zůstává nadále lidský faktor
podstatný pro úspěch podniku.

ných pelet se produkce v roce
2020 v Chanovicích více než
zdvojnásobí, a to bez dokupování
suroviny, jen díky lepšímu využití
vedlejších produktů z pily. Jako
ředitel jsem samozřejmě posu−
zován dle produktivity závodu,
ale na prvním místě u mě přiro−
zeně stojí vždy naši zaměstnanci.
Zabýváme se tématy, jako je další
rozvoj našich zaměstnanců, bez−
pečnost práce, požární ochrana,
stejně jako zlepšování pracovních
podmínek a zajímavé benefity,
a tím zlepšujeme naši firemní
kulturu.
(pi)

www.pfeifergroup.com
Společnost Pfeifer Group se sídlem ve městě Imst v Tyrolsku
(Rakousko) patří mezi tradiční evropské lídry v oblasti dřevoz−
pracujícího průmyslu a zaměstnává okolo 2000 zaměstnanců
v 8 závodech v Rakousku, Německu a v ČR (Trhanov patří do
skupiny Pfeifer od roku 2004 a Chanovice od roku 2016).
Celkem 3,8 milionů m3 dřeva se zpracovává v komplexních zá−
vodech na výrobu řeziva, hoblované výrobky, šalovací desky
a šalovací nosníky, lepené lamelové dřevo, lepené masivní dře−
věné desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřinu
z biomasy. Od konce roku 2019 obohatí sortiment výrobků CLT
panely, stavební materiál budoucnosti (CLT = Cross Laminated
Timber). Pfeifer exportuje do 90 zemí světa.
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Město koupí chatu
Prachatičtí zastupitelé změnili ná−
zor a rozhodli, že do konce roku
koupí horskou chatu Libín, která je
několik let zavřená. Cena je přes
8,5 milionu korun. Na konci října
přitom koupi odmítli.
Objekt chce město zpřístupnit v
příštím roce. Jde o strategické
místo pro turistický ruch, historii i
budoucnost Prachatic.
Vedení města v říjnu koupi odmít−
lo, protože by podle něj zatížila hos−
podářství. Až poté, co případ začala

zajímat média, rozhodnutí přehod−
notili. Starosta Martin Malý v říjnu
řekl, že náklady včetně oprav by
mohly být až 15 milionů korun.
Chata je přitom ideální pro využití
právě pro potřeby turismu včetně
ubytovacích kapacit, zřízení info−
centra, občerstvení, zkrátka z větši−
ny toho, co zde fungovalo.
Město se také bálo, že objekt
koupí spekulanti, nebo že by zde
eventuálně mohla vzniknout i uby−
tovna pro nepřizpůsobivé.
(pru)

Dokončili nejvíce bytů
Nejvíce bytů za posledních 11 let
dokončili stavbaři na jihu Čech. Za
první tři čtvrtletí letošního roku se
v kraji začalo stavět 1676 bytů,
meziročně o 222 víc.
Stavbaři od ledna do září dokon−
čili 1645 bytů, téměř o třetinu více
než za stejné období loňského roku.
Je to nejvíc dokončených bytů za
první tři čtvrtletí od roku 2008.
„Z dokončených bytů připadalo
58 procent na byty v rodinných do−
mech. Byty, které se letos v prvních
třech čtvrtletích začaly v kraji stavět,
tvoří 5,8 procenta všech takových
v ČR. Přes 35 procent všech roze−
stavěných bytů na jihu Čech připadá
na okres České Budějovice,“ uvedli
statistici s tím, že meziroční nárůst

výstavby vykázalo pět okresů,
dominoval Český Krumlov (růst
o 91,5 procenta).
„Méně bytů než za loňský leden
až září vzniká letos na Prachaticku
a Strakonicku. Ve všech jihočes−
kých okresech kromě Českobudě−
jovicka připadalo přes 62 procent
na byty v rodinných domech,“ do−
dali pracovníci ČSÚ.
Stavbaři na jihu Čech od ledna
do září dokončili 622 bytů v by −
tových domech, nejvyšší podíl
z nich – 75,4 procenta – měl okres
České Budějovice. Jediným okre−
sem, kde se za první tři čtvr tletí
zkolaudovaly byty v domovech pro
seniory, bylo Jindřichohradecko.
Jde o 22 bytů.
(pru)

občanů by tam ale zelená
plocha s parkovištěm měla
zůstat a novou scénu by mě−
lo divadlo mít spíš jinde. „Je
to jedna z mála volných a ze−
lených ploch v té lokalitě kro−
mě parku Na Sadech. Proč všechno
zastavět barákama?,“ ptají se někte−
ří občané krajské metropole.
Jeviště v Boudě je široké deset
metrů, širší než v historické budově

divadla. Vedle scény vyrostl prostor
tvaru iglú s pokladnou i kavárnou.
Šatna nebude, toalety jsou mobilní.
Jihočeské divadlo slaví 100 let
a provozuje činohru, operu, balet
a Malé divadlo. Zřizuje ho město.
Scéna letos podle vedení zdvojná−
sobila příjem od sponzorů na tři
miliony korun. Kromě toho provozu−
je i unikátní českokrumlovské otáči−
vé hlediště.
(pru)

Divadlo má Boudu!
Jihočeské divadlo otevřelo dočas−
nou scénu Bouda na českobu−
dějovickém Mariánském náměstí.
Připomíná si tím tak 100 let i zá−
měr stavby nového divadla, které
tam podle starších plánů mělo
stát. Program nabízí až do 13. led−
na sedm titulů včetně hostů.
Náklady na Boudu s kapa−
citou 230 míst jsou 6,5 mili−
onu korun. Boudu vytápí tři
naftové generátory, přinese
46 představení.
„Je to myšlenka na stavbu
nového divadla v Českých
Budějovicích – jsou dost
možná městem, které staví
divadlo nejdéle. V roce 1962 byla
hotová architektonická soutěž pro
divadlo na Mariánském náměstí,
zbouraly se dva domy, ale stavět se
nezačalo. Myslíme si, že prostor ná−
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městí není dostatečně využíván,“
řekl ředitel Jihočeského divadla
Josef Průdek.
Nyní se chystá studie nové budo−
vy pro divadlo a Jihočeskou filhar−
monii. Podle starších informací
byl odhad nákladů přes miliardu.

Sdružení pro výstavbu nové divadel−
ní budovy vzniklo koncem roku
1957, stavba měla začít v roce
1961 na Mariánském náměstí. Teď
je tam parkoviště. Podle mnohých

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zlatá Banka nabízí
výhodný výkup zlata
Chcete získat rychle hotovost za Vaše
zlato či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!
Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchy−
luje k uchování finančních prostřed−
ků ve zlatě, cena zlata stále roste.
Proto nyní nastal ten správný čas
pro jeho zpeněžení. Prodejem sta−
rých nepotřebných zlatých šperků,
zubních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý finanční
obnos, který Vás zaručeně nad−
chne, a to se přeci vyplatí.

výrobků ze zlata výhodný, přijďte se
nezávazně informovat do Zlaté Ban−
ky. Diskrétní prostředí je zde zaruče−
no a ochotný personál Vám rád po−
skytne odborné poradenství a infor−
mace o aktuální ceně výkupu zlata.

Nemějte žádné předsudky,
je to zbytečné
Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
Banky přijdou, má prvotně řadu

Výkup zlata a stříbra
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje veškeré
zlaté šperky, zubní korunky, ho−
dinky, tabatěrky, slitky, odlitky či
mince. Pokud si nejste jistí, zda
lze i Vaše předměty vykoupit,

není nic jednoduššího, než se
zajít poradit s odborníkem. Naši
speciálně proškolení zaměstnanci
Vám poskytnou kvalitní poradenství
a na místě dokáží během krátké
chvíle určit ryzost zlata a navrhnout
Vám tak i výkupní cenu. Zlatá Banka
samozřejmě vykupuje i stříbro. Po−
kud bude výkup možný a Vy budete
souhlasit s cenou, vyplní se krátký
formulář a ihned na místě získáte
finanční hotovost. Jedinou pod−
mínkou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá Banka má mnoho spokojených
zákazníků, a to především díky její
spolehlivosti, ochotě a odbornosti
zaměstnanců a také díky indivi−
duálnímu přístupu ke každému klien−
tovi. Jako jedna z mála také nabízí
jedny z nejvyšších výkupních cen
zlata a stříbra. Pokud si nejste jisti,
zda je pro Vás prodej starožitných
šperků, poničených šperků či dalších
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019

předsudků ohledně toho, že nebude
možné vykoupit staré zubní náhrady,
poničené šperky či zašlé mince.
Takové zlaté předměty jsou podle
nich nevzhledné a tudíž nemohou
mít vysokou hodnotu. V konečné fázi
zjistí, že se jim výkup zlata či stříbra
vyplatí a jsou rádi za obdrženou
finanční hotovost. Nebojte se proto
přijít i s nevzhledným zlatem, právě
v něm se většinou ukrývá skutečná
hodnota.

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Rekonstrukce zkrátí
cestování vlakem
Rekonstrukce části tratě České
Budějovice – Plzeň, zrychlí jízdu
vlakem. Rekonstrukce kolejí
a oprava nástupišť v Pačejově na
Klatovsku za 1,15 miliardy korun
zrychlí cestování o několik minut.
Práce by měly být dokončeny
v červnu 2021:
„Jde o jednu z úvodních etap
modernizace celé trati Plzeň−České
Budějovice, na níž díky novým sou−
pravám z Plzně do Horažďovic při−
bývá cestujících a stejné je to na
jihočeské straně hlavního želez−
ničního tahu,“ uvedla Radka Pisto−
riusová ze SŽDC.
Dosud musely v Pačejově rychlí−
ky brzdit až na 65 kilometrů za hodi−
nu, po dokončení rekonstrukce tam
projedou až 100 kilometrů za hodi−
nu. Přestavbou, která nezpůsobí
delší výluky, projde 4,5 kilometru
trati. Kromě kolejí ve stanici Pačejov
se budou rekonstruovat části obou
navazujících dvoukolejných úseků
do Horažďovic předměstí a do
Nepomuku. Zvýší se propustnost

trati, bezpečnosti i kultura cestová−
ní, dodala Pistoriusová
V Pačejově budou místo součas−
ných úrovňových nástupišť nová
s výškou nástupní hrany 55 centi−
metrů nad kolejnicí. Přístup na ná−
stupiště bude novým podchodem,

handicapovaní budou moci využít
šikmý chodník. Výstupy z podchodu
i čekací plochy se zastřeší. Na obou
koncích stanice se zmodernizuje
kolejová rozvětvení a upraví trakční
vedení. Současné zabezpečovací a
sdělovací zařízení nahradí elektro−
nické stavědlo umožňující dálkové
řízení provozu.
(pru)

Unikátní Muzeum dob dávno minulých zve nejen na Vánoce
Milena Drtinová je ne−
skutečná a obdivuhod−
ná žena. Kromě svého
podnikání se věnuje své
největší lásce – starým,
krásným věcem. Před
lety založila unikátní
Muzeum dob dávno mi−
nulých, které provo−
zovala v Písku, aby se
s ním vloni přesunula do Čimelic.
Nyní se jí podařilo skoro nemožné,
uspořádat Vánoční výstavu. Tu
rozhodně stojí za to navštívit.
„Na tématu Vánoc strávila celý
podzim. Pokud chcete něco vysta−
vovat, musíte být připraveni na
stovky otázek návštěvníků, tudíž,

ačkoliv nejsem muzej−
ník, musím nastudovat
částečně historii toho,
co vystavuji, takže po−
slední měsíce jsem trá−
vila studiemi nad půvo−
dem andělů, významem
andělského zvonění,
historií voskového Jezu−
látka, vánoč−
ního stromku

z peří, ozdob a po−
dobně,“ říká maji−
telka Milena Drti−
nová, která nepro−
vozuje muzeum
klasicky od pondělí do neděle, ale
pouze na zavolání pro skupinky či
jednotlivce.
Lze tam ale vidět bezpočet krás−
ných věcí – vázy, vázičky, mísy, ka−
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belky, vějíře, kloboučky, svícny, pet−
rolejové lampy, ubrusy, šperkovnice
či panenky. Vše ale tak krásně sla−
děné a seřazené, jako kdyby to bylo
kdesi doma…
„To muzeum nikdo nedotuje, nedá−
vá mi nikdo ani korunu. Dotuji to sa−
ma, ale proto, že to miluji. Je to moje
vášeň, a tak to je,“ říká neuvěřitelná
žena, která i když má rodinu a pár
přátel, je na většinu věcí sama. „Kaž−
dý má svého dost a já jsem
zvyklá. Zase, když něco poka−
zím, mohu nadávat jen sobě,“
říká s úsměvem provozovatel−
ka Muzea dob dávno minulých.
„Byla jsem už také podruhé
oslovena televizí, abych při−
pravila tématickou výstavu
„Historie plesů“, ale to už jsme
příliš v budoucnosti. To mě tě−
ší, baví, takže vlastně moje
práce nikdy nekončí,“ dodává
Drtinová.
Kdo by se chtěl do muzea podí−
vat, může se objednat na telefonu
602 557 188. Paní Milena každého
ráda přivítá a povypráví i o dobách
„již dávno minulých…“.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Léčivá termální voda v Bad Füssingu
Pozvánka do Bavorska na odpočinek a relax
Bavorské městečko Bad Füssing je
jedničkou mezi evropskými láz −
němi. Při hledání nafty ve 30. le−
tech minulého století se náhodně
našel sirný pramen, vyvěrající
z 1000 metrové hloubky o teplotě
56 °C. Pro svou,
v Evropě zcela oje−
dinělou kombinaci
účinných látek se
léčivá voda v Bad
Füssingu používá
především k léčení
pohybového apa−
rátu, revmatických
onemocnění, artró−
zy,
onemocnění
kloubů a bolestí pá−
teře. Státem uzná−
vaný léčivý pra −
men podporuje obě−
hovou soustavu
a přináší úlevu od
mnoha zdravotních
problémů.

nebo zlepšit svůj krevní oběh střídá−
ním horkého (42 °C) a studeného
(18 °C) bazénu. Každý si zde přijde
na své. I parní koupel je součástí
lázní. V hlavní hale si můžete vybrat
ze dvou různých parních saun.

Skvělá nabídka
Na stránkách www.thermeeins.de se
informujte o aktuálních nabídkách,
wellness balíčcích nebo o 20 % slevo−
vé akci na všechny vstupenky (kromě
Kombikaret a balíčků) a o akcích ko−
naných v Saunovém dvoře. Za zmínku
například stojí koupání bez plavek.
Koná se každé první pondělí v měsíci.
Od 19 hod. je zde koupání
v plavkách i bez plavek.
Podrobnější info vám ochotně poskytnou:
V e−shopu na www.shop.
thermeeins.de si můžete
Informační centrum Bavorsko – Čechy
zakoupit dárkové poukazy
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň
pro své blízké, což může
Tel./Fax +420 720 983 682
být i vhodný vánoční dárek.

Parkování

Lázně Therme 1
se Saunovým
Do Lázní Therme 1 v Bad Füssingu vás srdečně zvou:
dvorem
(zleva) manažerka lázní Petra Weberegger a koordiná−

Jsou přímo ve stře− torka česko−bavorské spolupráce Simona Fink.
du města a jsou to
vůbec první lázně v Bad Füssingu. Saunový dvůr
Jejich provoz byl zahájen už v roce Neobyčejný zvenku, jedinečný uvnitř
– takový je Saunový dvůr v přestavě−
1947.
Ponořte se do místní léčivé termální ném historickém statku Rottaler
vody a zavítejte do saunového svě− Vierseithof. Máte na výběr z 8 růz−
ta. Dopřejte tělu i duši odpočinek ve ných saun. Lovecká sauna, borovi−
12 různých lázeňských bazénech cová světnička, římská parní lázeň,
s teplotou vody mezi 30 až 42 °C. jedinečná bramborová, bylinná či ča−
Všude kolem ucítíte energii zdejšího rodějnická sauna. Čtyřikrát ročně pak
sirného pramene. Máte možnost si měníme sezónní saunové nálevy
zaplavat v plaveckém bazénu s vo− a peelingové programy. Saunový
dou o teplotě 30 °C, nechat se hýč− dvůr byl oceněn certifikátem 5 hvěz−
kat masážními tryskami v relaxač− dičkami Sauna – Premium udělova−
ním bazénu s teplotou vody 34 °C ným německým saunovým svazem.

Během vašeho pobytu
nechte své vozidlo zaparko−
vané na jednom z 500 bez−
platných parkovacích míst
v podzemních garážích
s přímým vstupem do ter−
málních lázní a do Sauno−
vého dvora.
(re)

E−Mail: info.plzen@bavorskelesy.cz
Internet: www.bavorsko−cechy.eu/cz

Informační centrum Bavorsko – Čechy
Budweis Karla IV. 416/14,
370 03 České Budějovice
Tel./Fax +420 387 202 598
E−Mail: info.cb@bavorskelesy.cz
Internet: www.bavorsko−cechy.eu/cz

Lázně Therme 1 mají blahodárný účinek na celý organismus. Lázeňské a sau−
nové pobyty jsou příjemným zpestřením pro vaše tělo i mysl.

Největší investice v nemocnici
Českobudějovická nemocnice za−
hájila přestavbu a přístavbu pavi−
lonu chirurgie a ARO. Náklady na
projekt, který potrvá téměř tři roky,
jsou přibližně miliarda korun. Jde
o dosud nejnákladnější stavební
investici nemocnice.
„Provoz chirurgického pavilonu,
kterého se přestavba týká, byl za−
hájen v lednu 1940, takže budeme
rekonstruovat přesně 80 let starou
budovu,“ uvedl ředitel nemocnice
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019

Michal Šnorek. Kromě toho vznikne
i na ni napojený několikapodlažní
objekt, v němž budou mimo jiné ope−
rační sály.
Projekt je součástí koncepce mo−
dernizace celé nemocnice, který za−
čal před šesti lety. Přestavbou a pří−
stavbou chirurgického pavilonu, kde
je i ARO, skončí první etapa projek−
tu. „Na ni naváže etapa druhá. Ta je
v současnosti ve fázi projektové pří−
pravy,“ podotkl ředitel.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Projekt bude z velké části financo−
vat nemocnice z vlastních peněz.
Přispěje i zřizovatel, tedy Jihočeský
kraj. Tato část modernizace objektu
přinese zřejmě největší změnu v sy−
stému a organizaci práce. Protože
plán počítal s tím, jak efektivně pro−
story využít a jak situovat vše tak,
aby příbuzné obory byly vedle sebe.
Stavební práce přinesou i nutná do−
časná omezení v pohybu lidí i vozi−
del. „Našim pacientům se omlouvá−
me za snížení komfortu jejich vyšet−
ření či léčby a prosíme je o trpěli−
vost,“ doplnil Milan Šnorek.
(pru)
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jak se vám bude dařit v roce KRYSY
od 25. 1. 2020 do 11. 2. 2021
Co na Vás čeká podle Taoistické (čín−
ské) astrologie? Z prastaré čínské as−
trologie vzešel před mnoha a mnoha
lety čínský horoskop. Má 12 různých
zvířecích znamení, jejichž nadvláda
se obměňuje vždy po roce. Čínský rok
se mění v průběhu ledna – února.
V roce 2020 nad námi bude bdít zna−
mení Krysy.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení
v roce 2020
Vedle názvu znamení jsou uvedeny roky
narození, kterých se to týká.

Rok 2020 = Rok Krysy
KRYSA

1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

(Pán Koně, sluha Opice, s Koněm
v opozici)
Rok 2020 přináší hojnost, štěstí, pro−
speritu. Jako většina znamení ve svém
osobním roku, což krysa je v r. 2020,
čerpá z energie svého osobního roku.
Jen je třeba své štěstí dobře chránit,
vždy se najde někdo, kdo chce štěstí
druhým pokazit nebo zmařit. Proto je
dobré veškeré smlouvy raději třikrát
přečíst, než podepíšete. Kdo není ve
vztahu, může potkat novou lásku, či
očekávat narození dítěte v rodině.

BUVOL

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

(Pán Tygra, sluha Psa, s Ovcí v opozici)
Protože Krysa (Myš) je vhodný part−
ner/ka pro Buvola, může očekávat do−
bré období a šťastný rok. Pokud jste
v zaměstnaneckém poměru, můžete
se dočkat povýšení, má smysl požádat
o zvýšení platu. O to je dobré požádat
většinou v pátek, kdy má šéf dobrou
náladu. Pokud nemáte dobré zaměst−
nání, je v tomto roce dobré hledat
lepší, protože rok 2020 je rokem pro−
sperity, peněz, obchodu.
V tomto roce je možné se spoléhat na
své přátele a osoby blízké a můžete
s nimi oslavovat radost ze života. Dobré

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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období na seznámení a hledání nových
možností.

TYGR

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

(Pán Ovce, sluha Buvola,
s Opicí v opozici)
Tygr si s Krysou moc
nerozumí, proto je
dobré se držet
zpět a neriskovat.
Je dobré se sou−
středit na to, co
máte a snažit se
to udržet. Vypa−
dá to, že budete
více pracovat za
méně peněz, ale
pokud budete zvýše−
nou aktivitu brát jako in−
vestici do budoucna, určitě
neproděláte. V tomto roce bude−
te muset patrně přistupovat na kompro−
misy, ale nemá smysl se tomu bránit,
jednou to zúročíte.

ZAJÍC

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

(Pán Kohouta, sluha Draka, s Kohou−
tem v opozici)
Diplomatický Zajíc a okouzlující Krysa
vědí, jak se vzájemně potěšit a vytěžit
pro oba maximum. Rok 2020 je vhodná
doba na změnu bydliště či investice do
nemovitostí. Krysa ale nebude ochotna
slevovat ze svých očekávání, proto bu−
de muset Zajíc přijímat v tomto roce
mnoho kompromisů. Ale i přesto to bu−
de dobrý rok na investice do obchodu,
naskytne se hodně příležitostí k postu−
pu. Díky neústupnosti Krysy je dobré si
udělat pořádek v administrativních zá−
ležitostech, aby nedošlo k problémům.
Vyplatí se být nedůvěřivý a než pode−
píšete nějakou smlouvu, raději si ji tři−
krát přečtěte.

DRAK

1904, 1016, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

(Pán Zajíce, sluha Kance, se Psem je
v opozici)
Pro Draka je rok Krysy jedním z nejlep−
ších roků, protože Krysa je drakův nej−
lepší přítel. Proto rok Krysy bude přiná−
šet nové příležitosti ve všech oblastech
života. Můžete potkat zajímavé přátele,
obchodní partnery, ale i partnery pro ži−
vot. Rok 2020 bude i přílivem nové tvůr−
čí síly a nové energie, což je důležité
zejména pro tvořivé jedince. Můžete být
povýšeni, pokud budete hledat, najdete,
co hledáte.

HAD

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

(Pán Opice, sluha Ovce, s Kancem
v opozici)
Rok 2020 bude hektický,
přátelská Krysa vás za−
valí povinnostmi.
Proto bude třeba
vážit, co je a co
není důležité, ne−
ní dobré se ne−
chat někým či
něčím ovlivňo−
vat. Pokud si ne−
utřídíte myšlenky
a necháte se strh−
nout proudem udá−
lostí, nemusí se vše
vyvinout ve váš pro−
spěch. Proto je dobré žít
střídmě, nezadlužovat se, moh−
lo by se to vymknout vaší kontrole. Pro
rok 2020 by měla být určující skrom−
nost a řešit postupně a odpovědně
všechny problémy, které přicházejí.
Potom vše dopadne ve váš prospěch.

KŮŇ

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

(Pán Kance, sluha Krysy, s Krysou
soupeří)
Kůň je „sluha“ Krysy, poroto očekávejte
potíže. Problémy mohou nastat v práv−
ních záležitostech, ale i oblastech ob−
chodu. Je lépe počítat se soupeřením
ve všech oblastech života. Proto je do−
bré se chovat disciplinovaně a opatrněji
než kdy jindy. Bylo by dobré držet na
uzdě své excentrické choutky. To se tý−
ká i vztahů, nejenom milostných. Po−
tom vše dopadne dobře.

OVCE

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

(Pán Hada, sluha Tygra, s Buvolem
v opozici)
Ovce si moc s Krysou nerozumí, ale
i tak to bude dobrý rok. Bude se dařit
jak v obchodě, tak v zaměstnání. Ovce
je v zásadě dobrý obchodník, proto
když uděláte, co se může a má, je mož−
né splatit dluhy. Je možné stabilizovat
vztahy a urovnat nedorozumění v rodi−
ně. Klidný může být milostný život.
Dobré mohou být i vztahy s přáteli.

OPICE

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

(Pán Krysy, sluha Hada, s Tygrem
v opozici)
Opice je „pán Krysy“, proto bude těžit

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

z osobního roku Krysy i Opice. Je to rok
úspěchu, štěstí, vzestupu. Naskytne se
mnoho příležitostí, jen není dobré chtít
někoho přechytračit, to by mohlo být
odhaleno. V rodině by se mělo dařit,
stejně tak bude možné upevňovat přá−
telské vztahy.

KOHOUT

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

(Pán Psa, sluha Zajíce, se Zajícem
soupeří)
Kohout si s Krysou nerozumí, proto
očekávejte potíže a platí, že je dobré
spíše udržet, co máte, než se pouštět
do dobrodružství a rizika. Kohout je
většinou dobrý obchodník, ale v tomto
roce hrozí, že se dařit nemusí ani intui−
ci. Proto je dobré se vyvarovat ne−
jistým obchodním transakcím. V tomto
roce je dobré být hodně opatrný, jinak
hrozí, že budete muset sáhnout do
úspor. Může se stát, že náhle zjistíte,
že přátelé najednou zrovna na vás ne−
mají čas.
1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

PES

(Pán Buvola, sluha Kohouta, s Dra−
kem v opozici)
Po delší době bude rok 2020 pozitivní.
Bude možné využít svůj talent, můžete
být povýšeni, a kdo podniká, naskyt−
nou se úžasné možnosti, které by bylo
dobré využít. Jen není dobré brát pra−
covní záležitosti příliš vážně, mohlo by
vám to po čase připadat, že stále pra−
cujete a výsledný efekt neodpovídá va−
šemu úsilí. Takže, pomalu, ale jistě
a kupředu. Bude nutné najít rovnováhu
mezi prací a odpočinkem. Bude se da−
řit zdravotně a stejně jako předchozí
rok bude možné se těšit na narození
dítěte v rodině.

KANEC

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

(Pán Draka, sluha Koně, s Hadem
v opozici)
Po osobním roce, který vždy pro dané
znamení může být i trochu zátěžový,
nastane rok prosperity, úspěchů a no−
vých příležitostí. V pracovní oblasti se
bude dařit. Bude dobré využít nových
příležitostí, které se naskytnou, i když
se to třeba na první pohled nebude
zdát. Ale je dobré potlačovat chuť utrá−
cení a požitkářství, protože k tomu má
kanec tendence, zvláště když se daří.
Je dobré myslet na zadní kolečka.
Zvláště proto, že lidem ve zrození
Kance se delší dobu nedařilo a mohou
se objevit nějaké dluhy z minula.
Všem přeji hodně štěstí a pohody.
Stanislav Brázda
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019

Našly se další dva obrazy Richarda Lindnera
Pátrání bývalého kriminalisty Karla Fořta pokračuje:
Obrazy druhého nejvyššího muže kla−
tovského gestapa mají své pokračující
dějství. Richard Lindner pocházel
z Mnichova, kde absolvoval reálné
gymnázium a uměleckoprůmyslovou
školu s nástavbou na mnichovské
Akademii výtvarného umění. V době
největší hospodářské krize minulého
století byl vlivem existenčních pomě−
rů přinucen vstoupit do řad bavorské
policie i jejích zpravodajských složek.
Na území bývalého Československa
se ocitl již v roce 1938 při vzniku
Sudet. Dohlížel v té době na práva
osob, která se rozhodovala „opčním

právem“ mezi občanstvím dvou států.
O rok později byl již pevně zařazen do
struktur nově vzniklého gestapa. Jeho
působení v rámci Protektorátu Čech
a Moravy má svůj počátek na služeb−
ně v Písku a po jejím zrušení byl pře−
řazen do Klatov, kde mu byl přidělen
referát zpravodajství, špionáže, čin−
nosti parašutistů a také držení zbraní.
Byl trochu kontroverzní osobou pro
mnohé své kolegy, přesto dobře
vycházel se svým nadřízeným Hein−
richem Winkelhoferem. Oba jmeno−
vaní byli u MLS (Mimořádného lido−
vého soudu) v Klatovech popraveni
mezi posledními za své
válečné zločiny. Lindner
25. dubna 1947 a jeho nad−
řízený 30. dubna téhož roku.
Pokračující pátrání z mé stra−
ny po jeho namalovaných ob−
razech v klatovském vězení
může mít mnohé spojitosti
s tím, že mu bylo dovoleno ve
vězení malovat. Zdá se mi, že
ve všech těch dosud utaje−
ných vztazích jsou nejdůleži−
tější právě ty s bývalým konfi−

dentem Františkem Klasch−
kem, který bezesporu praco−
val přinejmenším pro dvě za−
hraniční zpravodajské cent−
rály, a snad i po válce pro
Státní bezpečnost. Jak jinak
by se dostal do vězení v Kla−
tovech, aby s Lindnerem
strávil poslední chvilky jeho
života i s farářem Čeňkem
Rejškem před popravou,
a jak jinak by za−
se z toho vězení
zmizel bez jaké−
hokoliv záznamu
či odsouzení?
Na světě jsou
další dva obrazy
Richarda Lindnera, které již delší čas le−
žely zapomenuty v garáži jejich majitel−
ky, bez většího zájmu. Vše vždy nespo−
čívá jen na pouhém slovíčku – kdyby.
Kdyby si bývala nevšimla uveřejněných
článků a mé píšící maličkosti o nich,
možná by je i prodala. Možná? Ke vše−
mu mi sdělila: „Pokud si vzpomínám,
tak tyto dva obrazy – namalované zátiší
viselo v jídelně mých prarodičů a druhý
obraz s chodskou tématikou v jejich
obývacím pokoji. Léta jsem kolem nich
chodila, aniž bych věděla, kdo je malo−

val. A zrovna tak, že byly namalovány
v dřívějším vězení dnešní budovy sou−
du. To jsem doopravdy nevěděla.“
Druhý obraz Chodů v krojích, včetně
rozmlouvajícího dudáka, na mě působí
tak, že nemá daleko k obrazům akade−
mického malíře Aloise Kalvody (zemřel
v r. 1934), který vlastnil zámek v Bě−
hařově. To je pouze můj amatérský po−
hled na věc. Osobně jsme zvědav,
zda se ještě nějaký obraz Richarda
Lindnera objeví, aby jejich počet dosáhl
deseti, tak jako v případě velitele
Wehrmachtu, německého armádního
generála Rudolfa Toussainta, který
maloval obrazy pro změnu po válce ve
vězení na Borech. Zatím je jich šest.
Karel Fořt

Vznikne objekt pro propuštěné vězně?

Vybudují stanice
pro auta

jsme mediační a probační službě do−
poručili splnit několik našich podmí−
nek,“ řekl místostarosta Petr Hladík.
Jednou z hlavních podmínek je, aby
probační a mediační služba vytvořila
pro bývalé vězně podmínky, které je
budou motivovat k práci v místních fir−
mách. Radnice v takovém případě
doufá v bezproblémový chod zařízení,
aniž by jeho klienti nějak porušovali
zákon nebo obecní vyhlášky.
„Požadujeme také, aby Probační
a mediační služba České republiky

Dobíjecí stanice pro elektromobi−
ly, vybuduje do roku 2022 ener−
getická společnost E.ON. Celkem
jich má být za 180 milionů 175
v rámci republiky. Na jihu Čech
jich bude několik, stejně jako na
jihu Moravy a na Vysočině. Cel−
kem v těchto krajích chce spo−
lečnost osadit na 50 míst.

V Písku by mohl vzniknout objekt
pro podmínečně propuštěné věz−
ně. Takzvaný probační dům by měl
kapacitu 20 míst. Stát by jej vybu−
doval v areálu hasičů. Probační
a mediační služba pomáhá podmí−
nečně propuštěným vězňům při
návratu do života po výkonu trestu.
V Česku tento dům existoval
v Ostravě.
„Realizaci projektu nemáme mož−
nost nějak významně ovlivnit. Avšak
ve vztahu k městu a jeho občanům

Věznici prostě nechtějí
Město Tábor podalo námitku proti
tomu, aby na bývalém letišti Vše−
chov vznikla věznice. O vybudování
nápravného zařízení v blízkosti měs−
ta stojí stát. A to přesto, že nedávno
oznámil, že od záměru upouští.
Jihočeský kraj proto bude rozho−
dovat o změně územního rozvoje,
která by výstavbu věznice umožnila.
Pozemky však patří z velké části
Táboru, jenž nechce měnit územní
plán a tím projektu brání.
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019

„Územní rozvoj Jihočeského kraje
je však nadřazený územnímu plánu.
Město nyní formálně vyjádřilo ne−
souhlas se zpracováním nového ná−
vrhu změny územního rozvoje,“
uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík
s tím, že proti záměru výstavby věz−
nice se už loni v dubnu vyslovili tá−
borští zastupitelé. Proti projektu pro−
testují i táborští obyvatelé. Vznikla
petice, jejíž iniciátoři rovněž hodlají
podat námitku. Pod protest se v mi−

uspořádala minimálně dvě besedy
s veřejností, kde svůj projekt před−
staví,“ podotkl Hladík.
Ministerstvo spravedlnosti před
třemi lety vypracovalo koncepci,
která má zavést intenzivnější přípra−
vu na pobyt na svobodě. Podle ní by
probační domy poskytovaly vězňům
základní servis. Například by jim
úředníci pomohli s řešením pro−
blémů, které nejvíce ovlivňují reci−
divu, tedy s dluhy, sháněním práce
a s bydlením.
(pru)
nulosti podepsalo na 9000 lidí.
„Plocha na letišti je ve vlastnictví
ministerstva spravedlnosti. Takže
pro něj je asi velice výhodné neku−
povat nový pozemek, když zde ho
mají,“ podotkl Pavlík.
České věznice jsou naplněny na
více než 100 procent, a vězeňská
služba proto stále hledá možnosti,
jak kapacitně nedostačujícím zaříze−
ním ulevit. V Jihočeském kraji exis−
tuje pouze vazební věznice v Čes−
kých Budějovicích. Nápravné zaříze−
ní ve Všechově by mělo mít kapaci−
tu přibližně 800 lidí.
(pru)
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Jde o pomalé dobíjecí stanice,
kde se auto dobíjí jednu až tři ho−
diny. Stanice vybudujeme u ob−
chodních center, sportovišť, kin,
divadel, úřadů či nemocnic. V již−
ních Čechách přibydou ještě do
konce tohoto roku tři dobíjecí
místa v Českém Krumlově. Další
jsou v plánu v Lipně nad Vltavou,
Frymburku, Třeboni nebo v Bu−
dějovicích. V některých přípa−
dech je nutné vybudovat potřeb−
ná parkovací místa.
(pru)
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CAFÉ CHARLOTTE V Že−
lezné Rudě přijme brigád−
ně aktivní DŮCHODKYNĚ
na MYTÍ NÁDOBÍ a úklid
společných prostor. Na−
bízíme týden práce a tý−
den volna, ubytování zdar−
ma, celoroční provoz a vý−
borné platové ohodnocení.
Kontaktujte nás na telefo−
nu 725835555. RR 90939
Do vyhlášené kavárny
Café Charlotte v Železné
Rudě přijmeme na hlavní
pracovní poměr BARISTKU
(příprava kávy a pohárů)
a vyučenou CUKRÁŘKU.
Nabízíme stabilní práci
v podniku s dlouholetou
tradicí, celoroční práci na
horách, práci v mladém
kolektivu, nadstandartní
platové ohodnocení a uby−
tování zdarma. Práce je
vhodná i pro studenty
v rámci víkendové brigády.
Pro více informací nám
zavolejte na tel.: 725 835
555. RR 90940

PŘIJMEME ŘIDIČE sk. C,E,
na pravidelnou trasu v Ně−
mecku, možnost ubytová−
ní,víkendy volné, služební
auto, zařídíme německé
přídavky na děti. Tel. 777
010 593

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
KOUPÍM STARÉ peřiny a ne−
drané peří tel. 606514445.
PM 190137

l
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KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím též
věci z pozůstalosti – náby−
tek, obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajonety,
vzduchovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medaile
a vyznamenání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby. Tel. :
603872698 PM 190122

OBRAZY kvalitní kou−
pím, platba hotově.
Tel.: 777261349. PM
190130
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré ba−
kelit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku ne−
bo pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Mám zájem také o staré ve−
terány, cokoliv co se hýbalo
i značně poškozené, kou−
pím i díly. Tel: 608979838.
Email: antikvs @seznam.cz.
PM 190020
POZOR
PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené fo−
tografie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 90036

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
190033

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 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 opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elekt−
řiny 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, zaří−
zenou k okamžitému po−
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou. Tel.:
604867469 PM 190028

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.

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

l

Dne 6. 12. 2019 by se
dožila 80 let paní

Alena Krupková
z Horažďovic.
S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného šrotu. Tel.: 604 867
469. PM 190031

HLEDÁTE štěstí a lásku?
Seznámíme Vás s mu−
žem z Bavorska. Info
720409101

Další číslo

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

Jihočeského
rozhledu
vyjde

16. 12. 2019

43/180 cm – hledám
ženu pro vážný vztah, ro−
dinu. Společný život na
vesnici. Zn.: Napiš. Do−
mažlicko, Klatovsko, Ta−
chovsko. Tel.: 608852485.
RR 90467

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

Zavedený
autoservis
Autoss Šteiner, Šlovice
u Plzně přijme automecha−
nika. Mob: 603 560 633.
E−mail: Autoss@steiner−
slovice.cz

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

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

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

KOMPLETNÍ zařízení ka−
várny s cukrárnou a re−
staurace, možno i jednotli−
vě. Tel.: 602614480.

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

Regionální redakce:
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

KOUPÍM starší rodinný
dům
s
pozemkem
i v horším stavu, okres
Klatovy, Sušice, Šu−
mava. Cena do 600.000
Kč, převod a kupní
smlouvu zajistím. RK
nevolat.
Tel.:
603147781. RR 90794
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082
14
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Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

tel.: 797 829 337
HEZKÉ VÁNOCE a hodně
vášně i něhy už teď. Se
smyslnou blond na originál
fotečce. Od 7 h. ráno, volej
a přijeď. Tel.: 797829337.
KŘI PM 190149
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat 7−22 hod na
tel.: 773153057. KŘI PM
190058

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).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Správa NP Šumava – letos čtyřnásobný
nárůst kůrovcových těžeb
Správa Národního parku Šumava le−
tos doposud zpracovala 187 000 m3
kůrovcem napadeného dříví. Oproti
roku 2018 je to téměř čtyřnásobný
nárůst kůrovcových těžeb.
„Odhadovali jsme, že těžba v letoš−
ním roce bude okolo 150 000 m3.
Skutečnost se kvůli výraznému zvýše−
ní kůrovcového napadení v druhé
polovině léta podstatně liší. Celkové
těžby jsou zatím 240 000 m3, z toho
kůrovce je 187 000 m3, tedy téměř
80 procent,“ říká náměstek ředitele
Správy NP Šumava Jan Kozel a dopl−
ňuje: „Lesnické práce v Národním
parku Šumava byly letos opakovaně
předmětem kontrol České inspekce ži−
votního prostředí, která dohlíží mimo ji−
né na plnění zákona o ochraně přírody
a krajiny a zákona o lesích. Inspektoři
při kontrolách neshledali v postupu
Správy NP Šumava rozpor s legislati−
vou.“ Za zvýšeným výskytem lýkož−
routa smrkového stojí jednoznačně
dvě velmi suchá léta, která postihla
Šumavu v letech 2018 a 2019.

„Zatímco v roce 2018 přišel horký
a suchý nástup jara, který trval až
do května a po krátkém ochlazení
nastoupilo sucho v červenci, které
trvalo do října, v roce 2019 vypada−
lo jaro velmi nadějně chladným

Díky našim smluvním partnerům
jsme mohli zvýšit kapacitu zpra−
cování i přes trvající gradaci kůrov−
ce v hospodářských lesích. Kvůli
ochranným podmínkám národního
parku, které mj. zakazují použití che−

a deštivým květnem. Od července
bylo ale podobné sucho, jako v roce
2018,“ vysvětluje Pavel Hubený.
“V roce 2019 jsme pozorovali velký
nárůst kůrovcem napadených smr−
ků na vysýchavých stanovištích,
tedy převážně kolem skalních vý−
chozů a na sutích.“

mických prostředků na ochranu lesa
(biocidů) jsme museli odkornit
60 000 m3 dříví z toho 66 procent
jsme ponechali k zetlení.
„Díky vysokému nasazení lesního
personálu se podařilo ponechávat
především nekvalitní dříví. I proto re−
lativně dobře fungoval odbyt dříví.

Kritická, je však jeho výkupní cena,“
doplňuje Jan Kozel. Letošní vývoj vý−
kupních cen dříví byl doslova překot−
ný. V první polovině roku se dařilo
prodávat průměrně za 1.036 Kč/m3,
přičemž ve druhém pololetí se prodej−
ní cena pohybuje okolo 780 Kč/m3.
„Výnos je tedy minimální. V prů−
měru od počátku roku činí jen něko−
lik desítek korun na jednom kubíku.
Aktuálně je prodejní cena na úrovni
výrobních nákladů. Bohužel se nedá
předpokládat zlepšení ani v příštím
roce. Počítáme se zpeněžením oko−
lo 780 korun, ale je možné, že vše
bude jinak, tak jako letos,“ zmiňuje
ekonomický náměstek ředitele
Správy NP Šumava Martin Roučka.
Odhad těžeb pro rok 2020 v zásaho−
vých oblastech Národního parku
Šumava je okolo 300 000 m3.
„Je to ale jako věštění z křišťálové
koule. Vše je závislé na vývoji poča−
sí, ale i dalších přírodních faktorech.
Pokud se naše předpoklady naplní,
dosáhnou kůrovcové těžby na úro−
veň let 2010 a 2011, kdy gradovalo
napadení kůrovci po orkánu Kyrill,“
zakončuje Jan Kozel.

Uzávěrka řádkové inzerce je 6. prosince 2019
Rozhled – Jižní Čechy 12/2019
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