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Stanislav Brázda odpovídá 
na otázky čtenářů
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Rybářům schází voda Divadlo Oskara Nedbala 
v novém
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Ač je Jihočeský kraj druhým nej−
větším po Praze u nás a je na vel−
mi důležitém dopravním uzlu po
všech směrech, stále je – co se
týče veřejné dopravy, na chvostu. 

Pokud totiž třeba nejezdí kvůli
špatnému počasí nebo poruše
či havárii vlaky, nemají se kro −
mě aut tisí ce lidí šanci kolikrát
často dostat z Prahy na České
Budějovice. 

Koordinace dopravy tak, aby by−
ly vlakové i autobusové spoje vyvá−
ženy, nebyly mnohahodinové pro−
luky, zkrátka nefunguje! I když
Jihočeský kraj tvrdí, že situace se
zlepšila, není to pravda. Neřeší to
ani on, ani mě sta a obce. Přitom
právě v takových případech nastá−
vá zásadní problém.

„Pokud totiž nejezdí vlaky, jako 
tomu bylo nedávno kvůli orkánu,
tak třeba poslední autobus z praž−
ských Roztyl jede na Tábor a dále
na České Budějovice v 16 hodin
a pak jediný až v půl dvanácté v no−
ci. Podobné je to i naopak,“ říká
cestující Marie Doležalová, která
jezdí poměrně pravidelně na trase
Tábor – Praha.

„Z Prahy na České Budějovice
a opačně přes Písek to ještě jde,

ale co se Tábora týče, je to zoufa−
lé. K čemu je JIKODR (Jihočeský
koordinátor dopravy), když to ne−
funguje. Upřímně, ani z Tábora bě−
hem dne, kromě rána a večera, se
dostat do Prahy je kromě vlaků,
velmi složité,“ říká paní Doleža −
lová. A má pravdu. Pokud vypadne
vlakové spojení, jsou lidé z Tábora
odsouzeni buď k autobusům, ale
protože spoje jsou nastavené dost
nesmyslně, musejí jet autem.
Pokud mají tu možnost. Pokud ne,
mají smůlu.

Krajský radní pro dopravu Jiří
Švec říká, že se těmito případy 
zabývá, ale není to jen problém kra−

je, ale i měst a obcí. Pokud třeba
nechtějí přispět dopravci na do−
pravní obslužnost, je to problém.

Přitom ale, proč sami autobusoví
dopravci volí někdy až nesmyslné
rozestupy mezi jednotlivými spoji,
nedokážou odpovědět. 

Zatímco z Prahy na Budějovice
přes Písek jezdí ještě řada soukro−
mých dopravců, přes Tábor je to
o 50 procent horší situace.

„A tak je to se vším, i když kraj je
jedním z největších a leží na stra −
tegické trase z hlavního města
směrem na jih Evropy. Měl by se
někdo zamyslet nad tím – proč. Ať
je to budování dálnice, dopravní
spojení a další věci. Proč jsme my,

Jihočeši, tak utiskováni,“ ptá se
další občan Marek Daněk. Na to
neumí nikdo odpovědět. (pru)

Dopravní koordinace nefunguje, Jihočeši na chvostu
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Jeho jméno zní jako jméno nějaké−
ho šlechtického hrdiny z pohádky
či historických pověstí. Přitom
Vilém Udatný, herec a dabér je
obyčejný, charismatický muž, ro−
dák z Písku, který se kromě Prahy
pohybuje hlavně ve Volyni, kde
s rodinou žije. 

Jeho hlasem promlouvá napří−
klad poručík Solo, tedy herec Geor −
ge Takei v seriálu Star Trek, Matt −
hew Cooper – herec Chad Allen
v seriálu Doktorka Quinnová a na
kontě má řadu dalších dabingů. 

Věnuje se ale herectví v divadle,
v televizi i ve filmu. Nedávno se ob−
jevil v nováckém seriálu Ordina ce
v růžové zahradě, v Magnus kově
seriálu Čechovi a v různých filmech
i pohádkách, jako byly Zvonící me−
če, Zkřížené meče a podobně.

„Hrál jsem třeba v seriálech
Ulice, Ordinace…, v Dobrodruž −
ství kriminalistiky, Hotel Herbich,
3 plus 1 s Miroslavem Donu tilem,
Nemocnice na kraji města
nové osudy, Život je ples
a podobně. Každou svou roli
beru jako výzvu,“ říká Vilém
Udatný, který vloni oslavil
padesátiny.

Poprvé se objevil před
kame rou v roce 1986 v tele−
vizním filmu Případ Kolman.
Poté dostával role především
v televizních pohádkách.
Osm let byl členem činohry
Národního divadla a hraje i v dal−
ších pražských divadlech. Nemí −
jely ho ani filmy. Vzpomeňme na
snímky Foto graf, Zločin v Polné,
seriál Bohéma.

A jaký vztah má Vilém k rodným
jižním Čechám? 

„Je tady spousta míst, která
mají obrovskou energii a žijí tady
lidé, se kterými je mi dobře. Když
se řekne jižní Čechy, hned vidím

krásnou krajinu s mnoha úžasný−
mi místy nabitými energií. Když
střídám velkoměsto s venkovem,
tak zrovna tohle považuji za ideální
kombinaci odpočinku a velké akti−
vity,“ říká Udatný, který prý, čím je
starší, tím víc si váží toho, že může
žít mimo velkoměsto. 

Je také další ze známých osob−
ností, které žijí či jezdí v jižních
Čechách. Přímo ve Volyni má celá

léta chalupu Vilémův kamarád, he−
rec Jiří Lábus. Jen tři kilometry od
něj v podstatě žije režisér Zdeněk
Troška. V Cerhenicích zase pod−
statnou část roku je herečka a da−
bérka Valerie Zawadká. Zpěvák
Petr Rezek, pokud nemusí být
v Praze, je na své chalupě na
Vimpersku, podobně, jako dabin−
gová režisérka Olga Walló a řada
dalších… (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Zmodernizují lampy
Město Český Krumlov letos
zmodernizuje větší část z více
než 2000 lamp veřejného osvět−
lení. Zářivky budou nově úspor−
nější, na principu LED technolo−
gií. Radnice dostala na výměnu,
která zahrne hlavní tahy městem,
dotaci. Práce za tři miliony korun
by mohly skončit na podzim.
Radnice by tak mohla za elektři−
nu veřejného osvětlení také vý−
razně ušetřit

Měli více zásahů
Počet zásahů, k nimž loni jiho −
čeští hasiči vyjížděli, dramaticky
vzrostl. Měli jich přes 9200, což je
o 600 víc, než to bylo rok před −
 tím. Mohlo za to prudce proměn −
livé počasí, včetně přívalových 
dešťů a vichřic. Letos to může být
podobné, už kvůli orkánu Sabine.
Více než polovinu výjezdů tvořily
technické zásahy. Dobrou zprá−
vou je, že vloni poklesl o osm de−
sítek počet dopravních nehod,
u nichž hasiči asistovali. 

Elektronické 
úřední desky

Jihočeské Prachatice jdou s do−
bou a novými technologiemi.
O novinkách z radnice nově po−
máhají informovat elektronické
úřední desky. Ty současné, tra−
diční vývěsní skříňky, kapacitně
již nedostačovaly. Nová zaříze−
ní navíc umožní lepší přístup 
k informacím handicapovaným
a seniorům. Sloužit budou jak
pro občany města, tak i pro tu−
risty a ponesou zásadní infor−
mace o městě a okolí. 

Léčebna chátrá
Kdysi vyhlášená psychiatrická
léčebna U Honzíčka v Písku už
řadu let chátrá. Město neví, co
s ní dál. Nabízí ji jak k prodeji.
Někteří zastupitelé varují před ne−
bezpečím vzniku ubytovny pro
sociálně slabé či dělníky. Na −
bídku na odkup dostane prý
i Jihočeský kraj. Pokud se objekt
prodá, měla by podle místních
i politiků být podmínka k zachová−
ní lékařské či sociální péče. Tím
se eliminuje hrozba ubytovny.

z Písku a Volyně

Vilém Udatný

Martina Hudečková a Vilém Udatný

Jiří Lábus a Vilém Udatný

Vilém Udatný

Na jejich slova došlo! Po zavedení
mýta jen na některých částech
tras silnic 1. třídy na jihu Čech se
zvýšil počet těžkých kamionů, kte−
ré se vyhýbají placení. 

Proto nyní Jihočeský kraj bude
žádat stát o zpoplatnění dalších 
úseků. Ostatně, to stát měl udělat už
hned. Původně však ministerstvo
dopravy ani s krajem, ani s obcemi,
kterých se to nejvíce dotýká, ani
nejednalo.

Kraj zjistil z měření provozu v led−
nu a únoru na I/20, na trase České
Budějovice – Písek – Plzeň, kde již
mýtné od letošního ledna je, a I/22,
že doprava na nezpoplatněných
úsecích stoupla proti měření z pod−
zimu 2019 o desetinu. 

„Požadavek ministerstvu pošleme
do měsíce. Předtím chceme ještě
o spolupráci požádat Plzeňský kraj,
jehož územím část silnice I/22 
vede,“ uvedl krajský radní pro do−
pravu Jiří Švec.

Kraj měřil provoz na 11 místech
a výsledky prokázaly, především
v okolí silnice I/20, nárůst dopravy,
někde o deset až 20 procent, někde
pokles o pět procent. 

„Dohodli jsme se již loni se staro−
sty obcí v okolí silnice I/22, že když
se nárůst prokáže, budeme požado−
vat po ministerstvu dopravy zpoplat−
nění komunikace,“ podotkl radní. 

Při předchozím sčítání aut v kraji
loni v září a říjnu projížděly některý−
mi úseky trasy tisícovky aut, z nichž

velkou část tvořila nákladní auta.
Další měření chystá letos v létě stát−
ní Ředitelství silnic a dálnic.

Obce i kraj proti zpoplatnění silnic
první třídy dlouho protestovaly prá−
vě kvůli obavě, že se provoz pře −
sune na nezpoplatněné silnice. Stát
slíbil, že když se prokáže, že se auta
přesunula na úseky bez mýta, mohl
by mýtný systém rozšířit od 1. čer−
vence. Jihočeský kraj chce také
prosadit zákaz vjezdu kamionů o vá−
ze nad 12 tun na silnice druhé a třetí
třídy. Je to kvůli úsekům silnic první
třídy, kde kamiony od ledna platí
mýtné, ale po menších silnicích tyto
placené vozovky objíždějí.

Mýtné se od 1. ledna rozšířilo na
více než 900 kilometrů dálnic a sil−
nic první třídy, což má pole státu
zvýšit výnosy z mýta o 1,5 miliardy
korun. (pru)

Kraj požádá stát o mýtné
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Řidič stáhl 
odvolání

Rozsudek nad českým řidičem
náklaďáku, který loni u Freyun −
gu v sousedním Bavorsku ris−
kantním předjížděcím ma −
névrem ohrozil protijedoucí
autobus a při jízdě ho nafilmo−
val další šofér, je pravomocný.
Muž totiž stáhl své odvolání
proti verdiktu. Původně byl ob−
viněn z pokusu vraždy, ale soud
v Pasově čin překvalifikoval na
úmyslné ohrožení silničního
provozu a uložil mu dva roky
a tři měsíce vězení. Udělen má
také čtyřletý zákaz řízení. 

Psi na kůrovce
Zatímco u nás včetně Šumavy
se šíří kůrovec a mnohým vlas−
tníkům lesů je to spíš jedno,
v sousedním Rakousku to vidí
jinak. Začali dokonce cvičit psy
na vyhledávání lýkožrouta spe −
ciální technikou. Zdá se, že se
to osvědčilo. Zkoušky absolvo−
valo prvních šest psů cviče−
ných na vyčenichávání feromo−
nů produkovaných kůrovcem.
Dobře vycvičený pes, ideální
jsou ovčá ci a lovecká plemena,
pak absolvují další rok.  Díky to−
mu lze lýkožrouta odhalit brzo,
stromy porazit a zabránit tak
zby tečnému šíření v okolí.

Hledají 
kostelníka

Pro biskupskou Mariánskou 
katedrálu v rakouském Linci,
mimochodem kapacitně nej −
větší kostel v Rakousku, hledají
kostelníka. Jeho mzda pře −
vyšuje často i plat kdejakého
učitele, novináře nebo lékaře
v Česku. Práce na 30 hodin
týdně vynese zájemci 1500 eur
hrubého měsíčně a po zapra −
cování lze mzdu zvýšit. Od ta−
kového svědomitého a pocho−
pitelně věřícího člověka se oče−
kávají organizační schopnosti
a připravenost ke službám
o ne dělích a svátcích či na růz−
né kulturní akce. 

Původní a tolik avizovaný záměr vy−
budovat v českobudějovické měst −
ská části Čtyři Dvory multikulturní
objekt v podobě Rejnoka od archi−
tekta Jana Kaplického, padl. 

Hudební společnost, která tvrdila,
že sežene peníze a ve spolupráci
s městem vše zrealizuje, cíle nedo−
sáhla. Zastupitelé proto pozemky
uvolnili pro jiné účely. Naopak změni−
ly územní plán, aby vyhovoval stavbě
nové budovy Jihočeského divadla
a Jihočeské filharmonie na Marián −
ském náměstí u centra města.

Objekt za zhruba 2,5 miliardy ko−
run by měl stát do několika let. Není
ale ještě jasné, jakou bude mít po−
dobu a jak se bude financovat. Ne
všichni z nich však souhlasí s podo−
bou připravovaného projektu divad−

la, které je příspěvkovou organizací
Českých Budějovic.

„Kolem té stavby je řada ne −
jasností a zatím je vše v takových
mlhavých modelech. Nic proti kul −

tuře, ale je třeba zvážit, jestli vůbec
máme kapacity, abychom naplnili ty
prostory,” uvedl  předseda opoziční
ODS Martin Kuba.

Nový areál pro Jihočeské divadlo
a Jihočeskou filharmonii počítá se
dvěma velkými sály, z nichž jeden
bude mít kapacitu 550 míst.
Vyplývá to ze studie projektu.
Návrh zatím pracuje se dvěma va−
riantami. Jedna počítá s tím, že by

divadlo úplně opustilo současný
objekt, druhá předpokládá i jeho 
rekonstrukci. Stavba nového areálu
na Marián ském náměstí by mohla
začít v roce 2024.

Pro změnu územního plánu hla−
sovalo všech 39 přítomných zastu−
pitelů. Náměstek českobudějovic −
kého primátora Juraj Thoma řekl, že
v souvislosti s projektem nového
komplexu pro divadlo a filharmonii
lze očekávat ještě další debaty. 

„Zatím jsme rozhodli o blokaci 
toho pozemku pro stavbu jako
ideu, ale není ještě jasná přesná
podo ba,“ uvedl.

Jihočeské divadlo má zázemí
v budově v centru města. Objekt ale
už nevyhovuje potřebám tělesa, kte−
ré tvoří čtyři soubory. Například ba−
let a opera proto svá představení
hrají v kulturním domě Metropol.
O stavbě nové budovy pro divadlo
vedení města uvažuje delší dobu. 

(pru)

Kaplického Rejnok nebude, nová scéna
pro divadlo a filharmonii ano!
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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
matu ritní 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.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz 

pro školní rok 2020/2021:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

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

POZOR NOVINKA

Rybářům schází voda

Prodávají areál Bažantnice

Jihočeským rybářům schází v ryb−
nících od 25 do 50 procent vody,
protože málo sněží, je nedostatek
spodní vody a málo prší. Do někte−
rých rybníků nejde nasadit nové
ryby, problémy by mohly nastat při
jarních výlovech. Meziročně je 
situace horší.

Třeboňští rybáři sledují rybníky,
které běžně zadržují přes milion
metrů krychlových vody. Chybí
v nich zhruba 25 procent vody.

„Problém je, že když nebude vo−
da, má to i zásadní vliv pro region:
voda v rybnících plní i jiné než rybo−
chovné funkce, má vliv na spodní
vody. Loni jsme ve Staňkovském
rybníku zadržovali takové množství
vody, se kterým jsme hospodařili
i v povodí, dnes tam voda
není. Rybníky, které jsou
spojené Zlatou stokou, vodu
mají, ale rybníky mimo povo−
dí Zlaté stoky jako Dvořiště 
nebo rybníky na Táborsku,
pociťují citelný nedostatek,”
řekl předseda představenstva
Rybářství Třeboň Josef Ma −
lecha s tím, že společnost
s roční produkcí 3200 tun
hospo daří na 450 rybnících
o výměře 8000 hektarů.

Firmě Blatenská ryba schází
40 procent vody, někde i víc než
polo vina. Do některých rybníků tak
nejde nasadit nové ryby. 

„S vodou jsme tam velice špat−
ně, u některých rybníků jsme ani
ne na poloviční vodě. Největším
dvěma, Velkorojický (61 hektarů)
a Milavy (51,8 hektaru), schází na
kubaturu třetina, metr na sloupec.
Je to tragédie,” uvedl ředitel firmy
Jiří Bláha. 

Problémy při jarních vý−
lovech čeká Rybářství
Nové Hrady, jež se stará
o 330 rybníků s rozlohou
1258 hektarů. Proti třeboň−
ským a blatenským jsou
na tom lépe, jejich rybníky
leží ve větší nadmořské
výšce. Potíže jsou ale se
spodní vodou a kvůli opra−
vě největšího rybníku Žár s
rozlohou 120 hektarů, kde

je nové opevnění hráze i bezpečnost−
ní přeliv, v něm schází voda.

„Bude problematické, jestli ho bu−
deme moci nasadit na plný stav, ne−
bo tam dát jen omezenou obsádku.
Je to náš stěžejní rybník, zásobují
se z něho i další rybníky, které bude−
me zjara lovit. Na sloupec chybí
skoro tři metry vody, má plnou ku−
baturu 1,6 milionu metrů krychlo−
vých a teď tam 1,4 milionu chybí, je

tam de facto (jen) větší loviště. Ale
neházíme flintu do žita, doufáme,
že ještě nějaká voda přijde,” dodal
ředitel novohradského rybářství
Lubomír Zvonař. (pru)

Strakonice nabízejí k prodeji areál
Bažantnice s budovami a pozemky
na rozloze téměř 15 000 m2. Vila
v areálu v minulosti patřila před−
válečnému premiérovi Rudolfu
Bera novi. Nemo vitost však slouži−
la také jako ubytovna. 

„Zastupitelstvo města odsouhla−
silo na základě doporučení majet −
kové komise vyhlásit záměr na pro−
dej pozemků, na nichž se nachází
objekty čističky odpadních vod, vi−
la využívaná k bydlení o výměře

537 m2, skladovací prostory s vý −
mě rou 1017 m2, domek správce
areálu o výměře 131 m2 a další dílny
a skladovací prostory o celkové vý−
měře 1270 m2. Dále jsou součástí
předmětu prodeje pozemky o cel −
kové výměře 11.433 m2,” uvedla
mluvčí města Markéta Bučoková.

Areál Bažantnice je v katastru
Nové Strakonice. Ve vile byla uby−
tovna pro sociálně slabé, ale město
před dvěma roky nájemci neobno −
vilo smlouvu. (pru)
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Sladovna s rekordní návštěvností

Divadlo Oskara Nedbala v novém

Písecké kulturní centrum galerie
Sladovna, zaměřená na rodiny
s dětmi, měla loni rekordní ná −
vštěvnost 65 000 lidí. Platících
návštěvníků přišlo 56 000, mezi−
ročně  je to o 6000 víc. Hlavní le−
tošní výstavu na téma létání 
otevře galerie v květnu. Galerie
zazna menala nej lepší sezonu.

„Je tam obrovský nárůst. Záro −
veň se návštěvnost více rozložila
do všech období. Číslo je velmi pří−
znivé, i díky tomu jsme byli v loň−
ském roce méně závislí na dota−
cích od města, které pokryly
46 procent provozu,” uvedl ředitel
galerie Adam Langer.

Za růst návštěvnosti, jak dodal,
vděčí Sladovna kromě jiného vý −
stavě o včelách, kterou převzala zá−
mecká galerie ve Žďáře nad Sázavou
a zájem o ni mají i další muzea.
Úspěch podle něj měla i výstava se
spor tovní a hrdinskou tematikou
nazva ná Góóól.

Do konce dubna pokračuje pět
výstav, jež Sladovna zpřístupnila na

podzim. Přibližují baroko, modely
z časopisu ABC, nabízí i tvůrčí kar−
tonovou dílnu. V květnu otevře ga −
lerie hlavní letošní sezonní výstavu
s tématem létání.

Do roku 2021 vznikne ve Sladov −
ně animační studio. Partnerem pro−
jektu je dětské muzeum ZOOM
z Vídně. Hlavním cílem je vznik stu−
dia ve Sladovně a rozšíření ani −

mačního Trickfilm studia v ZOOM,
které funguje 20 let. Náklady uhra−
dí peníze z EU, Sladovna získá 
201 000 eur, asi 5,1 milionu korun.

Kdysi průmyslová budova Sla −
dovny je největším zážitkovým pro −
sto rem pro rodiny s dětmi v Jiho −
českém kraji. Zabírá přes 2500 met−
rů čtverečních. Sladovna měla loni
rozpočet 16 milionů korun. (pru)

Táborské Divadlo Oskara Nedbala
dokončilo rekonstrukci diváckých
prostor budovy z roku 1965 za
32,3 milionu korun. Práce, které
začaly loni v červenci, zaplatil zři−
zovatel scény, tedy Jihočeský kraj.
Divadlo zrušilo podzimní sezónu
a novou zahájil 21. února.

„Přestavba zahrnula 1180 metrů
čtverečních ploch. Scéna má na jar−
ní sezonu 1714 předplatitelů, nejvíc
za posledních deset let,“ uvedla ře−
ditelka divadla Linda Rybáková.

Najatá firma zmodernizovala
všech ny divácké prostory, k nimž
patří vstupní hala, pokladna, šatny,
bar, kavárna, galerie a toalety. Roz −
šířený je světelný park, nové mobilní

jeviště, zrenovované orchestřiště,
koncertní klavír, vzduchotechnika,
vyčistěné sklepy a půda.

„Záměrem bylo vrátit se k podobě
prostor ze 60. let minulého století
a nabídnout divákům větší komfort.
Než rekonstrukce začala,
pro studovali divadelníci pů−
vodní plány, dobové foto gra −
fie a navštívili česká i evrop−

ská divadla z 60. let 20. sto−
letí. Chtěli jsme prostor
archi tektonicky sjednotit, byl
za hranou své životnosti,”
podotkla ředitelka.

V příštích letech chce di−
vadlo zrekonstruovat i velký
sál. Letos by pak měla vznik−

nout studie na opravu staré budovy,
stanoví odhad nákladů.

Ročně divadlo, které nemá vlastní
soubor, nabízí 200 programů. Zřizo −
vatel divadla, Jihočeský kraj, mu dal
letos na provoz 15,5 milionu.

Táborské divadlo je komplexem,
který tvoří původní pseudorene −
sanční divadelní budova z roku 1887
a sousedící empírový dům přestavě−
ný v roce 1965. Má jedno jeviště se
dvěma pravoúhle připojenými hledišti
pro 350 a 650 diváků – jsou posta−
vena v pravém úhlu proti společné−
mu jevišti. V minulosti zde vznikaly
legendární pořady Možná přijde
i kouzelník. Natáčel se zde legendární
film Iluzionista a Jiří Menzel zde točil
i svůj film Donšajni. (pru)

Nový senior dům
Týn nad Vltavou je jediným měs−
tem s rozšířenou působností
v Jihočeském kraji, které nemá
vlastní dům pro seniory. To se má
brzy změnit, protože v příštím ro−
ce má začít vyrůstat takové zaříze−
ní. Radnice má hotovou architek−
tonickou studii, podle které na le−
vém břehu řeky Vltavy vyroste
čtyřpodlažní budova s kapacitou
80 lůžek. Náklady přesahují 200
milionů korun. Radnice chce na
projekt získat dotaci, která může
do sáhnout až 50 milionů korun. 

Prohloubí dno
Prohloubit dno krytého plaveckého
bazénu chtějí táborští radní.
Důvodem je současná malá hloub−
ka pro vodní sporty, které se zde
nyní provozovat nedají. Práce bu−
dou součástí další etapy plánované
obnovy stadionu. Momen tálně je
dno hluboké od 1,4 do 1,7 metru,
prohloubení by bylo v řádu deci−
metrů. Práce mají přijít na 12 milio−
nů korun, další na rekonstrukci sta−
dionu na dalších 30 milionů. Záměr
musejí ještě schválit zastupitelé.

Zázemí pro cestáře
Nové centrum pro silničáře ale
i dálniční policii, vznikne nedaleko
Borku u Českých Budějovic 
u nově vybudované dálnice D3.
Umož nilo to ukončení letitého
sporu o cenu pozemku a ŘSD tak
může začít s budováním zázemí.
Stavba nového střediska začne
v prvním čtvr tletí příštího roku
a přijde na 400 milionů korun.
Objekty by svým činnostem měly
pak sloužit zhruba do roka. 

Osekají MHD
K zásadnímu kroku se chystá měs−
to Písek. Téměř o polovinu oseká
počet linek MHD. Přitom ale tvrdí,
že cestující v podstatě o nic nepřij−
dou a že doprava po městě bude
naopak více efektivnější. Počet li−
nek MHD se má snížit z 11 na šest.
Změna by však neměla ovlivnit do−
pravní obslužnost na většině zastá−
vek. Malý elektrický bus by měl no−
vě zajíždět také přímo do centra
města na Velké náměstí. Novinky
budou od podzimu.
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde je
prodáte. Je známo, že se stále vy−
skytuje v této oblasti mnoho nepo−
ctivců. Máme pro Vás tip, kde
se zaručeně nemusíte žád−
ných nekalých praktik obávat
a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Bance se můžete
nezávazně přesvědčit. Ob −
slou ží Vás příjemný a pro −
fesionálně proškolený per −
sonál, který poskytuje bez−
platné odborné poradenství
a individuální přístup k zá −
kazníkovi. Prodávat můžete

používané, či dokonce poškozené
zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále je
možné zpeněžit i jiné předměty,
např. stříbrné příbory, zlaté a stříbr−
né zubní korunky, mince, investiční
zlato i stříbro. Pokud si nejste jisti,
přijďte se bezplatně informovat.
Manažer nám sdělil, že: „V součas−
né době se cena ryzího zlata pohy−
buje na Londýnské Burze kolem
31 000,− Kč za unci. Zákazníkům
garantujeme nejlepší výkupní ceny
a profesionální a poctivé jednání.”
Nevá hali jsme a zeptali se při opě−
tovné návštěvě Zlaté Banky v Plzni
jedné ze zákaznic na to, jak byla
s prodejem svého zlata či stříbra
spokojena. Dozvěděli jsme se, že

se jmenuje paní Plavcová a do Zlaté
banky přišla prodat zlaté náušnice,
prsteny a řetízky, za něž nakonec
získala 11200,− Kč. „Jsem moc
spokojená, ani mě nena padlo, že

můžu dostat tolik peněz. Jednání
na úrovni, ochota a slušnost – to
se hned tak nevidí, mohu jenom
dopo ručit,“ říká s nadšením paní
Plavcová.

Prodej  zlata  je  při  dnešních  ce−
nách  velmi  výhodný  způsob zno−
vuzhodnocení  peněz, tak nevá hejte
ani Vy.  

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

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

13:00 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

CENA ZLATA JE
STÁLE NA VRCHOLU

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše
zlato? Navštivte Zlatou Banku.
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Orkán poškodil tisíce stromů
Silný vítr v únoru v šumavském
národním parku poničil nejméně
50 000 krychlových metrů dřeva.
Znamená to zhruba stejný počet
stromů. Jde tak o přibližně stejný
rozsah škod, které na podzim 2017
způsobil orkán Herwart.

„Zatím se jedná o první odhady.
Zdá se ale, že vítr neudělal žádnou

rozsáhlou škodu na jednom místě.
Přesnější zprávy z konkrétních loka−
lit teprve budeme znát,” uvedla
Blanka Müllerová z NP Šumava.

Škody budou lesníci likvidovat
několik týdnů. Od srpna 2017 do
června 2018 vítr poničil v národním
parku 230 000 krychlových metrů
dřeva.

Největší škody způsobil orkán
Kyrill, který Šumavu zasáhl v lednu
2007. Tehdy těžaři porazili přes 
767 000 krychlových metrů. Další
stovky tisíc metrů poškozených
Kyrillem vytěžili lesníci v následují−
cích letech a další stovky tisíc poško−
zených stromů pak zůstaly v bezzá−
sahových územích parku. (pru)

Přívoz v Horní Plané na Lipně na
Českokrumlovsku, který přepra −
vuje turisty a auta přes lipenskou
přehradu, zažívá nejdelší sezonu
za téměř 50 let. Ovlivňuje to teplé
počasí, díky němuž se na přehradě
netvoří silný led. Přívoz je praktic−
ky nepřetržitě v provozu od loňské−
ho dubna. V minulých letech loď už
v tuto dobu bývala kvůli mrazům
na břehu. 

Lodní dopravu v zimě využívají
především lyžaři, kteří míří do ra−
kouského střediska Hochficht na
hranicích. „Přívozy jsou specifikem
Lipen ska. Pro místní i turisty jsou
výhodné v létě i v zimě. Například
zkratka přes vodu z Horní Plané do
Bližší Lhoty měří jenom zhruba
500 metrů, ale cesta autem přes
Novou Pec je delší než 20 kilo −
metrů,” řekl předseda Turistického
spolku Lipen ska Jiří Mánek.

Přívoz v minulých dnech nejezdil
jen chvíli, když se kvůli silnému vět−
ru na hladině nahromadila silná
vrstva ledových ker. Nyní už je opět

v provozu a pokud se výrazně ne−
ochladí, bude vozit turisty a také lidi
do práce až do konce února. Na bře−
zen je plánovaná odstávka kvůli
údržbě lodi, aby mohla v dubnu za−
hájit novou sezonu.

“Odhaduji, že každý den převeze−
me zhruba stovku lidí do práce
a zpátky. Potom samozřejmě i další

pasažéry, turisty s jejich automobily,
motocykly, ale i nákladními auty.
Přívozem jezdí opravdu veškerá
veřej nost,” uvedl starosta Horní
Plané Jiří Hůlka.

V letní sezoně přívoz přepraví
25 000 pasažérů. Nyní jej využí −
vá až několik stovek cestujících
denně. (pru)

Přívoz má nejdelší sezónu
Zavedou vratné

kelímky
Český Krumlov chce zavést na
velkých městských akcích sys−
tém vratných zálohovaných 
kelímků. 

Vyzkoušet by ho chtěl letos na
červnových Slavnostech pěti −
listé růže. O záměru jednali radní
a odhad nákladů je řádově ve
stovkách tisíc korun. Ročně po
různých slavnostech skončí na
městské skládce desítky tun
plastového odpadu. 

Systém vratných kelímků by
chtě la radnice připravit spo −
lečně s firmou Nicknack, Pivo −
varem Český Krumlov, pivova−
rem Budě jo vický Budvar a fon−
dem Jedu vodu. 

„Ideálně by první vlaštovkou
měly být letošní Slavnosti pěti −
listé růže. Potřeba by bylo od 
70 000 do 100 000 kelímků, po−
čítá se na jednoho člověka asi
čtyři kelímky,” řekl místostarosta.

Město každoročně pořádá ně−
kolik velkých akcí. Nejnavštěvo −
vanější jsou Slavnosti pětilisté rů−
že, kam jezdí kolem 23 000 lidí.

„Český Krumlov je město kul−
tury, s ní je spojená i nemalá
návštěvnost a ekologický do−
pad, kolik plastových kelímků
vyvezeme. Je to ročně v desít−
kách tun, životnost českokrum−
lovské sklád ky odpadů nemá
daleko do konce. Myšlenka je
dostat ideálně na všechny čes−
kokrumlovské slavnosti a velké
městské akce systém vratných
kelímků,” řekl místostarosta Ivo
Janoušek.

Problém je podle něj jediný:
na rozdíl od festivalů jako
Colours of Ostrava nebo Rock
for People nemá město při slav−
nostech jeden uzavřený areál,
musí tedy zohlednit i místní pod−
nikatele.

Na jihu Čech měli loni jako
novin ku vratné kelímky pořa −
datelé slavností Táborská setká−
ní. V loňském roce je na zkouš−
ku nabídli i orga nizátoři městské
slavnosti Dotkni se Písku. 

„Letos je budeme mít na pivo
u stánků, které budou spadat
pod nás,” řekl dnes ČTK ředitel
Centra kultury Písek Josef
Kašpar. (pru)



9Rozhled – Jižní Čechy 3/2020 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



10 Rozhled – Jižní Čechy 3/2020Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Demolici trosek obytného domu
v Lenoře na Prachaticku, který loni
v říjnu zasáhl výbuch a následný
požár, zaplatil Jihočeský kraj.
Uvolnil na to téměř 900 000 korun.
Na uhrazení škod se zčásti podíle−
la pojišťovna. 

Kraj, který slíbil, že demolici za−
platí, počítal s tím, že částka bude
mnohem vyšší. 

„My jsme původně uvolnili dva
miliony korun a nechali jsme ještě
prostor pro případné další náklady.
Mluvilo se o tom, že demolice bude
stát čtyři miliony. Já jsem tomu ale
nevěřila,” uvedla hejtmanka Ivana
Stráská

Při neštěstí 3. října zahynul jeden
člověk, který explozi záměrně způ−
sobil a devět lidí bylo zraněno.

Dalších 19  obyvatel muselo na čas
opustit své domovy. Výbuch zcela
zlikvidoval jeden obytný dům a další
dva stejné objekty poničil částečně.
Bourání začalo v prosinci a trvalo
dva týdny.

Lenora ve spolupráci s nadací
Adra vybrala na pomoc postiženým
téměř čtyři miliony korun. „Mile nás
překvapilo, že lidé stále dokážou po−
moci a podařilo se získat takovou
částku. Sbírka ještě potrvá do konce

března,” podotkl starosta Lenory
Antonín Chrapan.

Více než půl milionu korun ze své
sbírky, předal lidem také kraj. Na
účtu zbývá ještě asi 200 000 korun.
V dubnu rozdělí tyto peníze lidem
poškozeným říjnovou tragédií. Vět −
šina evakuovaných se vrátila do
svých domovů. Lidé, kteří žili ve
zdemolovaném domě, se přestě −
hovali jinam. 

„Jeden člověk stále zůstává od
října v nemocnici. Jeho stav se už
zlepšil,” dodal Antonín Chrapan.

Policisté příčiny tragické události
stále vyšetřují jako úmyslný trestný
čin. Jelikož viník zemřel, bude nej−
spíš vše odloženo. „Nebude tím 
pádem koho stíhat…,“ dodali vy −
šetřovatelé. (pru)

Demolici domu v Lenoře zaplatil kraj

Teplárna Strakonice má za loňský
rok ztrátu 38,5 milionu korun.
Důvodem jsou prý hlavně rostoucí
ceny emisních povolenek. Zva −
žuje proto ukončení vytápění po−
mocí uhlí.

Předchozí vedení firmy, které
skončilo loni v zimě, plánovalo ztrá−
tu 89,5 milionu. Výnosy měl loni
podnik 335,3 milionu korun. 

Záměrem teplárny je více využívat
obnovitelné zdroje. Už loni začala
poprvé více spalovat biomasu, čímž
ušetřila asi 14 milionů korun. Letos
plánuje firma výnosy 360 milionů
a vyrovnané hospodaření. 

„Teplárna, v níž má město 77,3
procenta akcií, vytápí 7000 do−
mácností a desítky firem. Od loň−

ského listopadu do letošního února
jsme řešili sérii havárií a poruch
kotlů, drtiče i dopravníku biomasy,“
uvedl generální ředitel Pavel Hřídel
s tím, že tímhle se hospodářský vý−
sledek zhoršil. 

„Cashově si stojíme dobře, teď
máme na účtu asi 32 milionů, v břez−
nu předpokládám asi 50 mi lionů.
Ztrátu 38 milionů nepovažuji za pozi−
tivní výsledek, ale v porovnání s tím,

že bylo plánováno 89,5 mi lionu.
Náklady na povolenky jsou likvi dační.
Pro mě je teď cílem dostat fabriku na
nulu,” řekl ředitel Hřídel. V roce 2021
omezí teplárna provoz kotle K3, který
spaluje uhlí. „Od uhlí chceme kom−
pletně odejít, přejít na obnovitelné
zdroje,” doplnil generální ředitel.

Teplárna loni zvýšila prodej elekt −
řiny a tepla o 7,3 procenta, což při−
neslo navíc asi 28,5 milionu korun. 

Město Strakonice plánuje, že vy−
tvoří holding, do nějž začlení vybra−
né městské firmy včetně teplárny či
pivovaru. Starosta Břetislav Hrdlička
bude jednat s ostatními akcionáři od
odkupu akcií teplárny, začne nej −
větším akcionářem, jímž je firma
Sev.en Energy. (pru)

Staví se čím dál víc
Tak jako v hlavním městě či dal−
ších regionech je i na jihu Čech
stále poptávka po nových by−
tech. V Jihočeském kraji se
zača lo loni stavět 2108 bytů,
což je mezi ročně o 169 více.
Stále je to ale málo, protože na−
bídka stále nedostačuje po −
ptávce. Stavbaři v kraji vloni 
dokončili 2229 bytů, je to o 516
víc než v roce 2018. Převládala
stavba bytů v rodinných do−
mech, vyjma Česko budě jo −
vicka, kde mírně převažovaly
dokončené byty v bytových do−
mech. Ceny nemovitostí na jihu
Čech také dále rostou. 

Ministr podepsal 
zonaci 

Ani stížnosti, ani žaloba nepo−
mohly. Ministr životního prostře−
dí Richard Brabec z hnutí ANO
podepsal takzvanou novou zo−
naci NP Šumava. Platí od začát−
ku března s tím, že park bude
rozdělený do čtyř sekcí s růz−
ným režimem ochrany. Nové
rozčlenění do zón by mělo platit
15 let. Nahradí současné rozdě−
lení, která má tři zóny. Proti návr−
hu byl Jihočeský kraj, řada
starostů, a to hlavně proto, že
tvrdí, že s nimi nikdo příliš situa−
ci neřešil. Roz hodnutí je platné. 

Teplárna chce skončit s úhlím
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Společnost KM Wood s.r.o. vznikla
přes 7 lety a už od svého počátku na−
bízí svým zákazníkům veškeré služby
spojené s vlastnictvím lesa. Jedná se
například o nákup či prodej dřeva,
odbornou správu lesa dle lesního zá−
kona, těžbu dřeva, zakládání, pěsto−
vání a ochranu lesa. Od října loňské−
ho roku je součástí firmy i Pila
Nepomuk. Jednatele firmy ing. Karla
Maršíka jsme se zeptali.
l Pane inženýre, nejdříve trochu
osobní otázka. Proč jste ve své pod−
nikatelské dráze vsadil na dřevo?
To je velice jednoduchá odpověď.
Pocházím z lesácké rodiny a lesnictví
jsem také vystudoval. Můj život od dět−
ských let je spjat s lesem a přírodou. Je
to pestrá a zajímavá práce, která vám
každý den přináší něco jiného.
l Co nabízí firma vlastníkům lesů?
Dokonalý servis.
Od zakládání lesa,
zalesňování, přes
výchovu a ochra−
nu mladých po−
rostů až po finální
těžby. Umíme ma−
jitelům lesa také
vytěžené dříví pro−
dat za velmi zají−
mavé ceny, což
není v dnešní době
díky kůrovcové
kalamitě jednodu−
ché. Na trhu je
přetlak dřeva.
l Po těžbě je nutné také les řádně
uklidit.
Na to máme perfektní techniku v podo−
bě dvou traktorů Drtičů klestu. Je to

nová výkonná technologie a velký po−
mocník při úklidu lesa a likvidaci klestu
po těžbě. Za den vyčistí 1 až 2 hektary.
Pro vlastníka lesa je určitě zajímavá 
informace, že na naši práci, to je na 
drcení klestu, dostane 50 % dotaci.
Veškeré administrativní práce spojené
s dotací umíme vlastníkovi lesa vyřídit.
l Po úklidu je třeba vysadit nový les.
To také umíte? 
Samozřejmě. Sadební materiál naku−
pujeme a holiny po těžbě vysadíme.
V současné době máme například vel−
kou zakázku u města Havlíčkův Brod,
kde letos vysazujeme přes milion saze−
nic. Nejde jen o samotné vysazení, ale
je zapotřebí udělat oplocení, aby zvěř
sazenice nepoškodila. Zde je také mož−
nost získat dotace, což rovněž umíme. 
l Proto je výhodné si objednat u va−
ší firmy komplexní služby?

Jednoznačně. Potvrzuje to zájem vlast −
níků jak soukromých majitelů lesů,
tak obcí měst a také státního podniku
Lesy ČR. Kůrovcová kalamita a v po−
slední době i časté silné vichry ničí 

lesní porosty a povinností vlastníků je
starat se o lesy. Naše firma jim nabízí
komplexní servis.
l Nyní máte i množnost vlastního
zpracování dřeva.
K tomu nám slouží pila v Nepomuku.
Momentální kapacita pořezu je 1200
kubíků. V současné době plánujeme
další technologie, které zvýší kapacitu

pořezu o 100 procent. Dřevo určené
k pořezu nakupujeme pro pilu v okolí
60 kilometrů, to znamená z Klatovska,
Horažďovicka, Strakonicka, Plzně−jihu.
Jsme schopni nabídnout veškerý sorti−
ment pilařských výrobků – jako jsou
například prkna, fošny, hranoly, latě,
stavební řezivo, štěpku, kůru, piliny.
Nově jsme rozjeli výrobu kůlů na oplo−
cenky se špičkou, a to buď kulaté nebo
hranaté, které impregnujeme, aby v ze−
mi vydržely delší dobu.
l Dřevo je asi v současné době 
dobrý prodejní artikl?

Kdo má zájem o dříví, tak kdy jin−
dy než nyní si ho koupit. Cena
dřeva je někde na 25 až 30 %
cen před rokem 2017. Těží se
skoro dvojnásobně oproti mi −

nulým rokům. Dříví prodáváme po
celé Evropě, dále na Balkán – Bosna,
Hercegovina a zprostředkovaně i do
Číny. Dřevo prodáváme i soukromní−
kům včetně dopravy. Jsme schopni jim
dřevo přivézt až domů.
l Mám takový dojem, že přijde 
doba, kdy uvidíme les pouze na foto−
grafii.

To s vámi nemohu souhlasit. Proto,
aby k tomu nedošlo, nabízí naše firma
komplexní služby. Od vysazení až po
těžbu a opětné zalesnění. Našim 
klientům říkáme, nechte to na nás,
máme velké zkušenosti. Výhody tako−
vé spolupráce jsou jednoznačné.
Pružně a rychle vyřešíme přání klien−
ta, vysoká kvalita našich služeb je za
nízké ceny. Při dlouholeté spolupráci
mají naši klienti slevy, dále jim nabízí−
me výkup dřeva za co nejvyšší ceny
a platíme ihned. Totéž je i u výkupu
lesních pozemků. (re)

Jednatel společnosti KM Wood s.r.o. ing. Karel Maršík říká:

Stále více vlastníků lesů požaduje 
komplexní lesnické služby

Nakládku a dopravu dříví zajišťujeme vlastními kamiony po celé ČR.

Drtič klestu TREEMME MM350X. Traktor má obrovskou
frézu o výkonu 350 koní. Rozdrtí klest i pařezy na štěpku.
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Pane Brázdo, svět zasáhl
vir koronavirus. Máme se
v blízké budoucnosti
obávat dalších virů,
které nás budou po−
stupně ničit?
Už před dvaceti lety
jsem předpověděl,
že věk dožití budou
negativně ovlivňovat
infekce, které budou
mutovat, a duševní
poruchy. Na oboje
existuje řešení. Na in−
fekce je třeba posilovat
imunitní systém mými
známými způsoby – aku −
presuru (zápěstí na zápěstí) 2x
týdně, držet 20 minut, chodit na ma−
sáže páteře aspoň jednou za půl roku, uží−
vat preventivně vitamíny a minerály, které
ze stravy nepřijmeme. Jsou to ze jména: B,
C, Rutin, Křemík, Hořčík, Váp ník, Fosfor,
Zinek, Selen, Jod, Koenzym Q10, Beta−
glukany. Na drobné infekce je nutné užívat

přírodní antibiotika, ja ko
například Oregano

a Štětka lesní.
Jako prevence na

problémy s psy−
chikou je potře−
ba najít rovno−
váhu mezi pra−
cí a odpočin−
kem, zdravě se
stravovat, mít
dostatek pohy−

bu, žít ve správ−
ném pro středí se

správným partne−
rem a dělat tu správ−

nou práci. 
Velká Británie opustila

Evropskou unii. Byl to pro ni
dobrý nebo špatný krok?
Podle mne to byl správný
krok, který své pozitivní vý−
sledky nepřinese ihned,
ale do tří let už je uvidíme
všichni.

Mezi lidmi stoupá arogance a nenávist.
Kdy to skončí a lidé se začnou opět
chovat k sobě normálně a budou se
vzájemně respektovat?
Všechno souvisí se vším. Když někomu
nadáváme, je dobré si uvědomit, že mlu −
víme o sobě. Druhé změníme, jen když
změníme sebe. Každý by měl proto
začít dělat pořádek u sebe. Svět nezmění−
me, druhé nezměníme. Proto nemá smysl
vydávat energii na to, co změnit nemů −
žeme. Je dobré se přestat starat o to, co
druzí. Potom to bude dobré a mů žeme
být šťastní. 
Musím se přiznat, že i mně nějakou dobu
trvalo, než jsem k tomu došel. Lepší ale
po zdě, nežli nikdy.

Přibývá psychicky labil−
ních lidí, kteří své

problémy řeší
násilnými činy, na−

příklad vraždou. Změ −
ní se někdy tato situ −
ace, pane Brázdo?

Situace se patrně ne−
změní, ale můžeme docílit toho, že my
mezi ně patřit nebudeme, když se bu −
deme řídit radami, které jsem uvedl
v předešlých odpovědích. A k tomu to
hlavní: „Odpustit, neočekávat, nelpět“. 
Rádi bychom od vás, pane Brázdo,
slyše li radostnou pozitivní věštbu.
Existuje vůbec nějaká?
Radost, pohodu, zdraví můžeme mít, ale
podmínkou je mít schopnost být šťastný.
A to každý neumí, resp. není to každému
dáno osudem. V takovém případě je nut−
né to změnit. I na to mám radu.
Zhmotňovat myšlenku (přeprogramovat
špatný program v podvědomí) lze jen
v poledne, opakovat 12x po sobě, 12 dní,
tři až sedm dní po sobě a dát zhmotnění
myšlenky maximum energie. A to jde jen
na správném místě, jako je například kos−
tel, chrám, les, voda.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav
Brázda odpovídá na otázky čtenářů

Žárlivost je téma, které se tyká mnoha lidi. Je dobré si připomenout takových
pět zásadních důvodů žárlivosti.

1.  Partner dává důvod k žárlivosti svým chováním.
2.  Žárlivec je sám nevěrný a myslí si, že partner dělá to samé, co  dělá on sám.
3.  Když si žárlivec nevěří a mysli si, že by jeho partner mohl mít někoho lepšího,

či chce odejít.
4.  Když chce žárlivec sám odejit ze vztahu a schválně dělá dusno,  hledá důvod

k rozchodu.
5.  Žárlivec může být duševně nemocný.

Důvodů může být více, ale pro jednoduchost jsem vybral ty zásadní. 

Pokud chcete vědět, která varianta je ta správná, dejte žárlivci test s otázkou:

Jaká čísla tě napadnou z čísel 1–5, když se ptám na náš vztah?

Čísla odpovědí odpovídají číslům ve variantách v textu. 
Pokud chcete otestovat, zda je partner/ka žárlivý/á, můžete zkusit další test:

Otázka na žárlivce zní: „Jaké tě napadne písmeno z písmen A, B, C, D, E, když
se ptám na náš vztah?“ 

Odpovědi: A = Není žárlivý. B = Občas o tom přemýšlí. C =Žárlivost už hraje roli ve vztahu a občas to vybuchne. 

D = Žárlivost přestává být pod kontrolou. E =Žárlivý je nad únosnou mez, buď ať se jde léčit, nebo je lepší odejít.

Mám žárlivého manžela, který nemá jediný důvod mě podezírat. Přesto
jeho žárlivost se stále stupňuje. Například jdu se osprchovat a už je pro−
blém. Zasměju se s přáteli, kteří jsou i jeho přáteli, a opět žárlí. Dříve
jsem u něho žárlivost nepociťovala. Můžete mi poradit, pane Brázdo?
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Stavba IV. železničního koridoru
z Prahy do Českých Budějovic by
měl být komplet dokončený do pěti
let. Pak budou zvláště expresy
zdolávat tuto vzdálenost za hodinu
a 40 minut a jezdit budou místy
moci až 200kilometrovou rychlostí.

Nyní zbývá dokončit 18kilometro−
vý úsek mezi Ševětínem a Nema −
nicemi na Českobu dě −
jo vicku. Ná klady na re−
alizaci vyjdou na 11 mi −
liard korun.

„Ministerstvo životní−
ho prostředí nyní pro−
dloužilo na dalších pět
let kladné stanovisko
EIA k vlivům přestavby
úseku IV. železničního
koridoru na životní pro−
středí. Jeho moderniza−
ce by měla začít v roce
2023,“ uvedla mluvčí Správy želez−
nic Nela Friebová.

Stavební práce zahrnou i dva no−
vé tunely: Hosínský, dlouhý 3,1 kilo−
metru, a Chotýčanský, který bude
měřit 4,7 kilometru. Půjde o nejdelší
železniční tunel v Česku.

„Až stát zmodernizuje IV. koridor,
zkrátí se jízdní časy. Než moderniza−
ce začala, trvala cesta z Prahy
do Českých Budějovic dvě hodiny
a 15 minut,“ uvedla mluvčí.

Loni za podzim začala Správa že−
leznic modernizovat předposlední
úsek na IV. železničním koridoru
mezi Soběslaví a Doubím u Tábora.

Náklady jsou přes pět miliard korun,
stavba potrvá do jara 2023.
Rychlost bude nově možná 160, vý−
hledově až 200 kilometrů v hodině.
Celý koridor by měl být hotový v ro−
ce 2025. Zmodernizované by pak
měly být i další vlakové soupravy.

Případně železniční správa a České
dráhy zvažují nákup nových vagónů
i celých souprav. 

Dokončená je také jihočeská část
dálnice D3. Ta nyní vede ze středo−
českého Mezna až do Českých Bu −
dějovic a bude pokračovat obchva−
tem krajského města a dále se na−
pojí na rychlostní silnici směrem na

rakouské hranice. Do
dvou až tří let by se po−
dle vyjádření představi−
telů státu měla D3 budo−
vat také směrem na
Prahu. Zbývá vykoupit
řada pozemků a rozhod−
nout spory, kdy různé
ekologické organizace
podávaly k soudu ná −
vrhy kvůli tomu, že ne−
souhlasí se stavbou či
trasou dálnice. V mo −

mentě, až bude dokončena jak dál−
nice, tak i železnice, stane se
Jihočeský kraj, druhý největší v ČR
po Praze, ještě více lukrativním.
Především se uleví okresním a kraj−
ským silnicím, po nichž stále tisíce
aut denně musejí jezdit. (pru)

Koridor dokončí do pěti let sousedů
Více opilých 

a zfetovaných
Nejenom u nás má policie problé−
my s řidiči, kteří sedají za volant
pod vlivem alkoholu či drog. Také
v sousedním Rakousku je tento
nešvar, který se tam podle tam−
ních úřadů extrémně rozrůstá.
Loni rakouská policie stíhala přes
4360 řidičů přistižených při jízdě
pod vlivem alkoholu nebo drog,
přitom o tři čtyři roky dříve jich
bylo jen něco málo přes tisí −
covku. Předloni už ale přes 3000.

Shánějí poustevníka
Nevšední pozici pro odolného
křesťana nabízí v rakouském Saal −
feldenu u Lince. Po třech letech tu
svou misi skončil poustevník,
proto se teď hledá jeho nástupce.
Farnost v Saalfeldenu hledá pro ví−
ce než 350 let starou poustevnu
duchovně založeného a vyrovna−
ného muže, který se role poustev−
níka ujme. Ten původní ze zdravot−
ních důvodů rezignoval. Nyní se
čeká, zda se najde jiný, odvážný
a zdatný duchovní myslitel.

Krátce
od
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CAFÉ CHARLOTTE V Želez −
né Rudě přijme brigádně
aktivní DŮCHODKYNĚ na
MYTÍ NÁDOBÍ a úklid spo−
lečných prostor. Nabízíme
týden práce a týden volna,
ubytování zdarma, celo −
roční provoz a výborné 
platové ohodnocení. Kon −
tak tujte nás na telefonu
725835555. RR 20085

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá a dob −
ře zaplatí za plechové
cedu le, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Chromový
a trubkový nábytek. Stav

nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu, jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše, co
souvisí se železnicí. Prosím
ty, co volali minule, aby se
ozvali znovu. Ztratil jsem
kontakty.Tel.: 731064361.
PM 20061

KOUPÍM staré pivní lah−
ve. Tel.: 732170454. PM
20064

KOUPÍM STARÉ peřiny
a ne drané peří. Tel.:
720543953. PM 20022

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za −
jištěna. Tel.: 603383211.
PM 20028 

KOUPÍM tato křesla 
a tento typ křesel a ná −

bytek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj. sbě−
ratelské předměty, staré mo−
tocykly a veterány, staré ba−
kelit. rádio Talis man, Philips,
Telefunken aj. Hodiny, ho−
dinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.   Vykoupím
i celou sbírku, nebo pozůsta −
lost. Sběratel. Nabízím solid−
ní jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 20059

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i pane −
lové cesty. Tel.: 736139113
PM 20029

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti – ná−
bytek, obrazy, chromové
lustry a lampičky, šavle,
bajonety, vzduchovky, por−
celán, sklo, hodinky, odzna−
ky, medaile a vyznamenání
– civilní i vojenské, pohle−
dy, bižuterii, mince, vánoč−
ní ozdoby. Tel. : 603872698
PM 20034

MÁTE doma nábytek a chro   −
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) 
zdarma od vezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Od −
povím.  RR 80225

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 ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k  oka −
mžitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM 20023

 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s  nakladačem
a druhý bez nakladače 
s rameny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, 
cena dohodou. Tel.:
604867469 PM 20025 

PRODÁM Ford Fusion 
r.v. 2004, modrý, najeto
173 tis.,  1.4 benzín. Velmi
slušný stav. Cena: 45 tis.,
tel.: 721026513. 

PRODÁM PNEU 
195/65 – 15; 175/70 – 13;
155/70 – 13; 165/65 – 14;
175/70 – 14; 185/70 – 14;
185/65 – 15; 205/55 – 16;
225/45 – 17 i jiné rozměry.
Tel.: 602834411. 

RR 20162

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře −
vodovka. Tel.: 736139113
PM 20026

KOLOGICKÁ 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 železné−
ho šrotu. Tel.: 604867469.
PM 20027

FYZIREI – energetické ma−
sáže, harmonizace čaker.
Tel.: 775348283,  e−mail:
pohoda22@seznam.cz. RR
20137

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Chromový
a trubkový nábytek. Stav

nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@seznam.cz 
Děkuji :) RR 80223

ON z Bavorska hledá ji
z Čech přes agenturu
Arendas www.vdejsedoba−
vorska.cz, 792471354.

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl −
zeň. Volat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 20032

KOUPÍM starší rodinný
dům s pozemkem 
i v hor ším stavu, 

okres Klatovy, Sušice,
Šumava. 

Cena do 600.000 Kč,
převod a kupní 

smlouvu zajistím. 
Tel.: 603147781. 
RK nevolat. RR 20035

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré

československé 
motocykly všech 

značek, v jakémkoliv
stavu i jed notlivé díly.
Platím ihned v hoto−

vosti. Sluš né jednání. 
E−mail:klsp@seznam.cz

Tel.: 607946866
RR 20072

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

k odběru v Kla to vech,
tel.: 722660668 
Cena 1.200 Kč.

RR 20027
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Uzávěrka řádkové inzerce je 26. března 2020

V jihočeském městě Strakonice
proběhlo setkání dvou spolků, a to
českého ze Srní „Karel Kloster −
mann – spisovatel Šumavy“ a ba−
vorského z Grafenau „Karl Klos −
termann – Dichter des Böhmer −
waldes“. Odehrálo se v blízkosti ře−
ky Otavy, kterou slavný spiso vatel
tolik miloval a to v Měšťan ském 
pivovaru Dudák ve Stra konicích. 
Křest knihy Skláři, kterou její autor
Karel Klostermann napsal v roce
1896 v původním názvu Majitelé
huti, byl českou stranou spolku vy−
dán v těchto dnech pod edičním
vedením Ing. Petra Kuncla a pro −
vedených úprav Tiborem Vargou
i Evou Waldmannovou. Vydávaná
kniha je zdařile doplněna ilustrace−
mi mladičké Zuzany Jandové v du−
chu moderní doby, aby oslovila ze −
jména mladé čtenáře. 
Vstupního slova křtu se ujal tiskový
mluvčí Pavel Pechoušek, který při−
vítal předsedy obou spolků Václava
Sklenáře a Williho Stegera. Poté
mezi hosty křtu přišel sám „Karel
Klostermann,“ jenž pozvánku do−

stal ze spisovatelského nebe od
Pána nejvyššího, aby nás svou pří−
tomností potěšil slovy:
„Milí drazí, přišel jsem mezi vás,
vždyť nemohl jsem si nechat ujít 
tuto výjimečnou příležitost křtu mé

knihy, přesně v den mých 172 na −
rozenin…“ (Karel Klostermann –
13. 2. 1848 – 16. 7. 1923).
Za nevšední umělecký výkon patří
slova uznání a díků aktérovi zpodob−
nění Karla Klostermanna, všude pří−

tomného nestora Šumavy Emila
Kintzla. Emile, dík! Samo zřejmě, že
se křtilo Klostermanovo dílo pivem
Klostermann. Těch, komu přísluší
poděkování, by se našlo jistě mno−
hem víc. Svou přítomností stvrdil
význam tohoto dne i ředitel Měst −
ského pivovaru Dudák, pan Dušan
Krankus a místostarosta města
Strakonice, Ing. Rudolf Oberfalcer. 
Karel Klostermann čerpal svůj ná−
mět mezi skláři na dnes zaniklé
Hůrce, kde stával i kostel svatého
Vincence vybudovaný r. 1732. Ve
zdejší hrobce byla uložena těla ve
skleněných rakvích rodiny Hafen −
brädlů a Abélů a také lékaře Josefa
Klostermanna, otce autora. 
Slavnostní křest tak naplnil vzá −
jem ná předsevzetí, která si před
dvaceti lety slíbily český a ba −
vorský spolek přátel Karla Klos  ter −
man na. Zvolna se tak naplňuje 
odkaz píseckého přítele Karla Klos −
termanna, básníka Adolfa Heyduka:
Karel Klostermann se stal apošto−
lem smíření mezi Čechy a Němci. 

Karel Fořt

Křest knihy Karla Klostermanna „Skláři“ v novém 
kabátě a duchu přeshraniční spolupráce dnešní doby

Křest knihy Karla Klostermanna Skláři. Zleva v první řadě: Tibor Varga,
Zuzana Jandová, Eva Waldmannová, v zadní řadě, opět zleva – sládek pivo−
varu Vlastimil Matej, Ing. Petr Kuncl, Ossi Heidel, předseda českého spolku
 Václav Sklenář, vedle Emil Kintzl (alias Karel Klostermann), předseda
 německé sekce Willi Steger a Christa Steger.



Réva SUPERNOVA 
vynikající extra sladká stolní
odrůda bez semen, velmi
odolná i do vyšších poloh.

189 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
velmi rané, téměř beztrnné 
nebo i sladké odrůdy, plody
mají skvělé léčivé účinky
a mnoho  vitamínů.

OBŘÍ KANADSKÁ 
BORŮVKA
jediná opravdová borůvka pro
Vaši zahradu, je velmi odolná  
a bohatě plodící. 

89 Kč

ČERVENÝ RYBÍZ
JONKHEER 
keřový, velmi raný 
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování. 

69 Kč 149 Kč

MARANELL® – 
SUPERPŘEVISLÝ  JAHODNÍK,
který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit.

69 Kč 99 Kč 99 Kč

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ
od června až do zimy 
opakovaně přinášejí záplavu 
chutných plodů.

Balení 12 ks 
od 139 Kč

69 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ 
velkoplodé odrůdy jahodníků 
do všech oblastí. 
Plodí již několik týdnů 
po vysazení. 

Balení 12 ks 
od 89 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK   
vynikající léčivka používaná 
již po staletí, roste  v každé 
zahradě, nevymrzá.  

59 Kč

RÉVA RED GLOBE  
velmi odolná a úrodná odrůda, 
velké hrozny s obřími a velmi 
sladkými  bobulemi. 

129 Kč

MALINÍK MARASTAR
stáleplodící maliník s velikými
a velmi sladkými plody, 
odolný do všech oblastí.

99 Kč

RŮŽE   
velkokvěté, polyantky i pnoucí
v nádherné barevné škále, 
vybírejte z desítek odrůd. 

od 79 Kč

SIBIŘSKÝ JILM 
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot, vyroste až 2 m 
za rok.  
Sází se cca 3ks/m

Balení 10 ks
149 Kč  

99 Kč

VELKOPLODÁ LÍSKA
WEBBOVA  
odrůda s velikými plody 
a vysokou plodností, 
zraje v září.

149 Kč

BELAMCANDA –
ANGÍNOVNÍK  
tradiční a velmi účinná čínská
léčivka, lze pěstovat v bytě 
i na zahradě.

49 Kč 199 Kč

NOVINKA NOVINKA

Zasíláme i na dobírku poštou. Ovocné stromky se expe-
dují samostatně. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme
barevný katalog a katalog návodů na pěstování.

Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice 
Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd… 

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601534767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

1 ks od 89 Kč
1 pár samec
+ samice od 188 Kč

SUPERCENA

SUPERCENA NOVINKA

NOVINKA

OBŘÍ IBIŠEK
JAZBERRY JAM
neuvěřitelně veliké květy září 
do dálky, plně mrazuvzdorný,
kvete již první rok.

POSCHOĎOVÁ CIBULE 
sibiřská cibule, kterou 
můžete sklízet i v zimě. 
Cibulky mají vynikající chuť. 

MALINÍK 
GOLDEN EVEREST  – 
stáleplodící  – vynikající žlutá
odrůda, plodící celé léto, 
velmi odolný. 

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
„WOJTEK“   
velkoplodá a velmi úrodná 
odrůda s chutí borůvek, zraje
již koncem května !!! 

OSKERUŠE VELKOPLODÁ
– SOSSENHEIMER RIESEN
velkoplodá odrůda vhodná 
k pálení i k jídlu. 

PEPINO VIOLET    
exkluzivní odrůda s lahodnými
fialovými plody, 
má trochu menší vzrůst, 
ale je velmi úrodné.


