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Stanislav Brázda říká: 
Stále koronavir? Asi už jsou

důležitější věci!
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Slavná filmová chalupa
Tomáše Holého na prodej

Festival mění termín

Hrozí zánik až 4200 pozic 
v cestovním ruchu

OŽIVÍME ČESKO! To je nyní nejdů−
ležitější úkol nás všech, které za−
sáhla »koronavirová krize«! Čeští
podnikatelé, živnostníci, řemeslní−
ci, umělci, sportovci, ale i mnozí
další si procházejí něčím, co tu 
nikdo od II. světové války nezažil.
Naprostá paralýza všeho. Obrov −
ské ekonomické, ale i psychické
do pady situace s názvem covid−19.
Infekční nákazy, která
při nesla velká restriktivní
opatření, zákazy a jedno
velké STOP podnikání ve
všech směrech…

Zapojila se celá řada
známých osobností, včet−
ně Josefa Maršálka Jiho −
čecha, cukráře a hvězdy
TV show Peče celé Česko.

Halina Trsková, místo−
předsedkyně představenstva Po −
 jišťov ny VZP, a. s. (PVZP) přišla
s  ná pa dem na tuto unikátní kam−
paň, kterou představila producento−
vi, reži sérovi a podnikateli Tomáši

Magnuskovi a společně ji ve velmi
krátkém čase zrealizovali.

„Cílem projektu je podpořit české
firmy, výrobky, služby, umění, zkrát−
ka všechno, co nám tu ekonomiku
pomůže sice pomalu, ale jistě vrátit

do starých kolejí. Protože je to jen
a jen na nás,“ říká hlavní autorka
projektu Halina Trsková. 

„Mně se to od začátku zdálo jako
dobrý nápad, a proto jsem do toho

šel bez nároku na honorář
stejně jako řada našich přátel
a známých, kteří vystupující
v  této kampani,“ prozradil 
režisér, producent, ale také
podnikatel v hotelnictví a ga−
stronomii Tomáš Magnusek,
který je zároveň i předsedou
Obce spisovatelů ČR.

Ve videospotu vystupují zástupci
kultury, sportu, umění, podnikatel−
ské i živnostenské – řemeslné sféry,
zkrátka širokého spektra těch, které
koronavirová situace zasáhla.
A pomoct, přispět  a podpořit
může každý! 

„Byla to síla, co? Ale snad
jsme z  nejhoršího venku…
Ale co teď?“ říká na začátku 
spotové kampaně OŽIVÍME
ČESKO herec Martin Dejdar. 

„To bude chtít zabrat…“ při−
dává se jeho herecká kolegyně
Ivana Jirešová… 

Následně pokračují další osob−
nosti z mnoha oborů, které se roz−

hodly svým účinkováním smysl
projektu podpořit, jako například:
herec, zpěvák a moderátor Milan
Peroutka, majitelka kliniky este −
tické medicíny Petra Clinic Petra
Řehořková, herec Petr Rychlý,
sportovec a olympijský medailista
Lukáš Bauer, zpěvačka a herečka
Eva Burešová. Dále také cukrářský

mistr a jedna z  hvězd TV
show Peče celá země
Josef Maršálek, lékař,
psychiatr Jan Cimický,
starosta Ná choda a posla−
nec Jan Birke, fotbalový
internacionál Antonín Pa −
nenka, podnikatelka a zá −
stupkyně světově proslulé
značky klavírů Zu zana
Ceralová Petrofová, advo−

kátka, spisovatelka Da niela Ková −
řová, zpěvák a hudebník Vilém Čok
nebo zpěvák a herec Jiří Korn.
Do projektu se zapojil i bývalý boxer

a mistr světa Lukáš Konečný, který
sám infekcí covid−19 onemocněl
a úspěšně se z ní zotavil. 

VYZÝVAJÍ ZNÁMÉ OSOBNOSTI

VÝZVA:
Pomoct může KAŽDÝ, kdo podpoří českou firmu, výrobek, službu 
nebo kulturní či sportovní zážitek!
Na webu projektu www.ozivimecesko.cz bude vyvěšena výzva ke
sdílení iniciativy a podpoře myšlenky Oživíme Česko. Proto kaž−
dý, kdo se chce zapojit, může na sociálních sítích sdílet foto/
video s hastagem #OzivimeCesko.Každý, kdo to udělá, se auto−
maticky zapojí do soutěže o ceny, které věnují české společnosti!
Na webu: www.ozivimecesko.cz  se můžete podívat na unikátní 
videospot a získáte i další informace.
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Dušan Vančura, člen legendární−
ho Spirituál a taky v posledních
letech kvintet Antikvartet, odešel
náhle, předčasně nečekaně. Bylo
mu 82 let. 

A i když se narodil v roce 1937
v Užhorodu, podstatnou část živo−
ta prožil na jihu Čech, minimálně
posledních 22 let. Se svou ženou
a dvěma syny žil až do svého 
skonu do 16. dubna v Mirochově
u Chlumu u Třeboně.

Kromě účinkování ve
dvou kapelách se Dušan
Vančura se svou druhou že−
nou Zuzanou věnoval vede−
ní školního sboru Sejkorky
z Chlumu u Třeboně.

„Všechny nás jeho úmrtí
zasáhlo. Byl to bezvadný,
laskavý a hodný člověk.
A hlavně, veliký profe sio −
nál,“ řekli svorně jak oby −
vatelé Chlumu u Třeboně
a nedalekého Mirochova,
tak i rodiče dětí, které byly
členy sboru.  

Český zpěvák, kontrabasista,
textař, hudební aranžér a pře −
kladatel, původním občanským 

povoláním inženýr−elektrotechnik
Vančura prožil dětství v Dačicích,
kde jeho otec – soudce dostal po
nuceném odchodu z Podkarparské
Rusi místo. Následně se přestěho−
vali do Pelhřimova. Chodil na ho −
diny klavíru a už jako gymnazista
také složil své první pís−
ničky a oblíbil si symfo−
nickou hudbu. 

Jako inženýr elektro−
technik 25 let pracoval ve
výzkumu počítačů. V le−
tech 1955–1982 byl čle−
nem Vysokoškolského
uměleckého souboru. Od
roku 1964 spolupracoval
se skupinou Spirituál
kvintet, jejím stálým čle−
nem se stal v roce 1969
a koncertoval s ní až do své smrti.
Krátce také působil ve skupině
Brontosauři. 

„Když jsem se trochu oklepal
ze svého prvního manželství a roz−
vodu, chtěl jsem se usadit na

Třeboňsku. Byl konec 90. let a já
jsem potkal svou současnou ženu
Zuzanku a pak jsme se natrvalo
usadili v Mirochově. Je to moje
všechno a musím se přiznat, že
odtud nerad odjíždím,“ prozradil
nedávno Dušan Vančura, který

zemřel zbytečně. Do zubu se mu
dostal zánět, a protože se obával
v době koronavirové situace jít

k doktorovi a tak zvaně
se „léčil“ sám, dostal
sepsi orga nismu a je−
ho srdce to nevy −
 drželo. Byl dalším vel−
kým Jihoče chem, kte−
rý odešel bez varová−
ní, rychle a bez rozlou−
čení. Pohřben bude
nejspíš na místním
hřbi tově, blízko své ro−
diny – manželky Zuza −
ny a synů Dušana
mlad šího a Petra. Pro
ty je ztráta otce tou

největší ranou, kterou zacelí snad
alespoň částečně až čas… (pru)

Foto: arcchiv rodiny

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Ohrožení dálnice
Výstavba dalších částí dálnice
D3 na jihu Čech může mít trhliny,
a to doslova. V některých mís−
tech totiž hrozí pohyb půdy, proto
ŘSD chystá opatření, ale zároveň
je možné, že se stavba zpozdí.
Jde jak o lokalitu u chystaného
tunelu Pohůrka, nebo o několik
kilometrů dál poblíž Včelné.
Proto nyní bude na řadě detailní
geologický průzkum a další prá−
ce. To může stavbu zpozdit i vý−
razně prodražit. 

Sucho pokračuje
Loňské extrémní sucho se podle
některých hydrologů a meteoro −
logů může letos opakovat. Už nyní
jsou některé řeky v Jihočes kém
kraji na hranici hydrologického
sucha. Nejhorší situace je na
Lužnici. Pokud se situace nezlep−
ší, může to výrazně ovlivnit letošní
vodáckou sezónu. Pro blémy mo−
hou mít i kempy a na podzim po−
chopitelně rybáři. Ti s nedostat−
kem vody zápolí už delší dobu.

Levné pohonné
hmoty

Současná koronavirová krize má
i své příznivé stránky, alespoň
pro občany a řidiče. Ceny po−
honných hmot jsou na jedné ze
svých dosavadních minimálních
částek a dál padají, včetně Jiho −
českého kraje, kde jsou nejnižší
v zemi. Nafta se prodává průměr−
ně okolo 26,80 a benzín za zhru−
ba 26, 50 Kč, i když někde je ce−
na za litr ještě o korunu až dvě
nižší. Pro některé majitele čerpa−
ček to ale může být i likvidační. 

Nové památky
Jihočeský kraj má celkem 13 no−
vých registrovaných kulturních
památek. Patří mezi ně třeba ži−
dovské hřbitovy v Rožmberku nad
Vltavou, Českém Krumlově, Nové
Bystřici, Třeboni, Protivíně a Pru −
dicích u Nemyšle. Ale také dvůr
v Branovicích u Týna nad Vlta −
vou, kostel v Českých Vele nicích,
used lost v Sedlici, pomník pad−
lým na vojenském hřbitově v Pís −
ku a kamenný mostek v Pěčíně. 

Odešel velký Jihočech 

Dušan Vančura

Dušan Vančura s manželkou

Vančurovi

Dušan Vančura

Nejenom koronavir, ale každoroční
hrozba onemocnění z klíšťat ohro−
žují Jihočechy. O to víc, že právě
tento region patří mezi nejpostiže−
nější v Česku. Hygienici už nyní
zaznamenávají první případy.  Jde
nejméně o dva případy klíšťové
encefalitidy a na 30 pacientů 
lymeské boreliózy.

„Je to srovnatelné s minulými ro−
ky. Hygienici pravidelně evidují první
případy této nákazy v regionu vět −

šinou se začátkem jara.  Letos zatím
hlásí nejvyšší výskyt Jindřicho −
hradecko, kde je polovina všech
prokázaných případů v kraji, a pak
Táborsko,“ uvedla ředitelka KHS
Květoslava Kotrbová. 

Loni bylo v Jihočeském kraji 99
případů encefalitidy a 431 případů
lymeské boreliózy. 

Z hlediska počtu onemocnění
býva jí tradičně nej exponovanější
měsí ce červen a září.  Právě v tom−
to období se nejvíce kombinuje
dosta čující teplo a vlhkost. Dosud
největší výskyt klíšťové encefali −
tidy evidovali jihočeští hygienici
v roce 2011, tehdy onemocnělo
v regionu 170 lidí a v celé republice
861 osob. Proti klíšťovce se lze
očkovat a podle odborníků je nyní
nejvyšší čas. (pru)

Klíšťata ohrožují Jihočechy
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Pro některé je to šok, pro jiné ví −
taná informace. Dlouholetý ře −
ditel nemocnice ve Strakonicích
MUDr. Tomáš Fiala, který také
zmíněný špitál zvedl kdysi do −
slova z popela do nejprestižnější−
ho zařízení v zemi, se rozhodl
přijmout nabídku. A ne ledajakou:
ucházet se o post senátora za
Strakonicko a Písecko.

Na rozdíl od některých „politicky
exponovaných“ lidí, Fiala má za se−
bou letité zkušenosti z oboru zdra−
votnictví, sociálních věcí, a přede−
vším nezpochybnitelné a skvělé vý−
sledky. Vždyť mnoho ocenění právě
Strakonické nemocnice, jasné vý−
sledky, které závidí i větší a přední
nemocnice v zemi, hovoří za vše.

„Ve strakonické nemocnici pra−
cuji 37. rok, nejdříve jako pediatr,
nyní 17 let coby ředitel. I oba moji
rodiče byli lékaři a taky tu praco −
vali. Máme tu především výborné
spolupracovníky, zdravotnické i ne−
zdravotnické spoluzaměstnance.
Velmi dobře se mi s nimi spolupra−
cuje, jsem na ně hrdý, především
proto, že se jako dobří profesioná−
lové starají o své pacienty v duchu
našeho hesla ‘...nemocnice, které
na vás záleží’”, říká Tomáš Fiala,
který i vysvětlil, proč se rozhodl
přijmout nabídku, aby se ucházel
o post v horní komoře Parla mentu
ČR jako nezávislý za ODS. 

Moje liberálně konzer−
vativní názory jsou asi
známy a s potěšením

jsem jakožto celoživotní nestraník
přijal výzvu ke kandidatuře. Jakožto
strakonický rodák a patriot by rád
přispěl k tomu, aby se lidem žilo lé−
pe, aby se dařilo řešit problémy 
lidí, lékařů, sester, sociálních pra−
covníků i nemocnic s daleko větší
lehkostí. A právě proto, že Tomáš
Fiala zná veškerá úskalí zdravot−
nictví a s tím často i související so−
ciální oblasti, od péče od dětí až 
po seniory, staré a nemocné obča−
ny, rozhodl se, že svými zkuše−
nostmi by rád přispěl a pomohl. 

„Pana ředitele budu volit každo−
pádně a je mi jedno, za kterou stranu
bude kandidovat. Právě pro jeho
osobnost. Znám ho mnoho let a na−
příklad i nyní, v době koronavirové
krize, opět dokázal, že je nejenom
špičkový manažer a šéf, ale i člověk.
Právě u něj se snoubí manažerské,
lékařské dovednosti a lidskost: A to
opravdu, což mi i řada mých kolegů
a kolegyň dá za pravdu, není ani ve
zdravotnictví vždy zrovna běžné.
A už vůbec ne u vedoucích pracov−
níků nemocnic,“ svěřila se Rozhledu
jedna z dlouholetých zdravotních
ses ter, která si myslí, že právě tako−
vé lidi politika potřebuje. „Vím, že
pan Fiala si nejde do politiky vydělat
ani si nic dokazovat. Chce pouze při−
spět k tomu, aby si i mnozí uvědomi−
li, jak důležité zdravotnictví pro naši
zemi je. Jak důležité je mít v něm
odbor níky, ale zároveň lidi, ne stroje.
A že peníze pro tuto oblast nejsou ni−
kdy špatnou investicí,“ míní i další ze
zaměstnanců nemocnice. Nepřejí si
prý ale být jmenováni, aby je někdo
„nenařkl“, že si chtějí nahánět body
na pracovišti. 

Kdo se nakonec postaví ve vol−
bách proti němu, se teprve ukáže.
Nyní ale lze říct, že MUDr. Fiala bude
bezesporu pro každého dalšího
kandi dáta silná konkurence. Tak se
nechme překvapit, jak voliči roz −
hodnou… (pru)

Ředitel nemocnice 
do Senátu? 

MUDr. Tomáš Fiala
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Znovu do škol
V sousedním Rakousku, kde se ta−
ké uvolňují restriktivní opatření, od
4. května se školy pomalu vracejí
do běžného provozu. Nejprve to
jsou studenti, kteří dělají maturity
a jiné závěrečné zkoušky, vyučo−
vání bude také rozděleno na dny.
Od 18. května se vrací žáci základ−
ních škol a gymnázií a od 3. červ−
na specializovaných a odborných
škol. Ve třídách musí být buďto
umyvadlo s teplou vodou a mýd−
lem, nebo dostatek desinfekce.

Sněžítka na charitu
Zatímco u nás v Česku 3D tiskár−
ny vyrábějí respirátory a ochranné
štíty, v sousedním Rakousku tisk−
nou miniaturní role toaletního pa−
píru do sněhových těžítek. S ná−
padem k odlehčení situace přišla
vídeňská firma, která sněžítka –
takzvané Schneekugel vymyslela.
Část z tržeb dá na dobrou věc. Za
každý prodaný kus sněhové koule
posílá firma rakouskému Červe −
nému kříži dvě eura.

Labuť má kamarády
Neuvěřitelné! V bavorském Neu −
reichenau spolu kamarádí labuť
s dvěma dalmatinkami. V prosinci
ji našli lidé zraněnou a tak byla
převezena do útulku pro nemocná
zvířata a do přírody se ještě ne−
vrátila. Po vyléčení totiž našla do−
mov u Markuse Traunera, kde žije
v úžasném souladu s dalmatin −
kami Lucky a Casou a ty ji berou
jako svou kamarádku. Dokonce
společně sdílejí dva spojené pe−
líšky a psí slečny nedají na
svou bílou opeřenou kamarádku 
dopustit.

Přidají důchodcům
Asi 21 milionů důchodců v Ně −
mecku má v létě opět dostat více
peněz. Podle nařízení ministra so−
ciálních věcí se renty ve starých
spolkových zemích od 1. července
zvýší o 3,45 procenta, v nových
zemích o 4,20 procenta. Do roku
2024 se tak mají důchody v obou
částech republiky postupně srov−
nat. Průměrný důchod je okolo
2,5 tisíc eur, ale záleží také na pro−
fesích i jednotlivých regionech. 

Potravinová banka s pobočkou
v Jihočeském kraji pomohla mat−
kám samoživitelkám, seniorům
a dalším nízkopříjmovým skupi−
nám v době koronavirové krize. 

Jen v týdnu krátce po vyhlášení
protiepidemických opatření rozvezla
přes 21 tun potravin pro víc než
7000 lidí. Potraviny dostaly zdarma
nejen neziskové organizace, ale
i obecní a městské úřady, které je
přidávaly k nákupům a balíčkům pro
seniory. Banka převzala i program
Mléko/Ovoce a zelenina do škol, na−
bízela tak i mléčné výrobky. Bance
se kvůli pandemii dočasně ztrojná−
sobily náklady na pohonné hmoty. 

Potraviny banka poskytuje při
pandemii obcím, které se na ni 
obrátí. Rozváží i čerstvé zboží, které
sváží z obchodů. 

„Na potravinovou banku se obrá−
tilo kolem 20 menších obcí a měst,“
uvedla ředitelka Potravinové banky
Jihočeského kraje Veronika Láchová
s tím, že po vypuknutí pandemie byl
nárůst poptávky po potravinové po−
moci enormní. A to jak ze strany ne−
ziskových organizací a sociálních
odborů měst, tak rovnou od jejích
konečných příjemců. 

„Nejčastěji se jednalo o matky
samo živitelky, kterým kvůli nástupu
na ošetřovné klesly příjmy, a lidi

z různých profesí, kteří přišli o práci.
Nejčastěji šlo o pracovníky restau−
rací, hotelů, cateringových firem,”
dodala Láchová.

Náročná byla i distribuce potravin
z programu Mléko/Ovoce a zelenina
do škol. Kvůli tomu, že se zavřely
školy, bylo náhle nutné distribuovat
velké množství chlazených a čer−
stvých potravin, aby se nezkazily.

Potravinová banka Jihočeského
kraje dostává dotaci z ministerstva
zemědělství, ročně asi tři miliony
Kč, od Jihočeského kraje půl mili−
onu Kč, další prostředky od měst.
Nyní využila kvůli pandemii i pod −
poru od skupiny ČEZ. (pru)

Potravinová banka pomohla i Jihočechům

Sucho poškodilo zemědělcům ozimy
Sucho posledních týdnů poškodilo
některým jihočeským zemědělcům
ozimy a budou je muset zaorávat.
Problémy mohou nastat i s růstem
máku. Pokud více nezaprší, lze
u obilovin čekat nižší výnosy.
Někteří zemědělci budují nové zá−
vlahové systémy.

„Denní výkyvy teplot v kraji jsou
přes 20 stupňů, kombinace sucha
a silných mrazíků posledních dní
mají špatný vliv na vegetaci. Z ně−
kterých lokalit nám dokonce hlásí
poškození ozimů, kdy budou nuceni
zaorávat,“ řekla ředitelka jihočeské
agrární komory Hana Šťastná a také
mnozí zemědělci.

Vypadá to, že budou mít problém
i se vzcházením máku. Jestli v nej−

bližší době nezaprší, obiloviny se
budou zbavovat takzvaných odnoží,
to znamená, že porosty by mohly
být řidší a dávat nižší výnosy.

Některé podniky, které dříve napá−
jely zvířata ze studní, musí do stájí
vozit vodu v cisternách. Příkladem
je zemědělská společnost Slapy na
Táborsku.

Srážkový deficit je podle odborní−
ků kumulovaný. Některé země −
dělské podniky používají metody,
které by měly šetřit půdní vláhu.
Pěstují hybridní odrůdy, které jsou
proti suchu odolnější. V osevním
postupu mají osm plodin, dávají
hodně organické hmoty, která váže
kromě živin i půdní vodu. Skupina
také sází stromy. Kvůli mrazům

zaměst nanci nyní pravidelně zaku−
řují meruňkový sad. Při jarních pra−
cích se extrémně prášilo.

Sucho zemědělcům i pomohlo.
Mohli dobře zasít jařiny a přihnojit,
stroje se nebořily, protože půda ne−
byla zmáčená. Krmivem se chova−
telé dobytka po zkušenostech z mi−
nulých let, kdy ho bylo málo, před−
zásobili.

„Teď už potřebují vyklízet stodoly
pro první seč travin, která zřejmě
nebude příliš vydatná. Zazname −
náváme doprodeje přebytků senáže
nebo sena, ale většinou je o objem−
né krmivo nouze,” dodala Hana
Šťastná. Loni podle ní sucho nejvíc
dopadlo na řepku: byla méně olejna−
tá a měla menší semena. (pru)
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Mnoho z nás většinou ani netuší,
jaké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené, či polá−
mané šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné pří −
bory či z módy vyšlé šperky.
Výkup drahých kovů je 
v současné době nejrychlejší
a nejjednodušší způ sob, jak
své peníze znovu zhodnotit.
Aktuální cena zlata se na
Londýnské burze pohybuje
okolo 41 000,− Kč za unci.
V souladu s kurzem české
koruny cena zlata od začátku
roku 2020 opět stoupla.
„Své zlaté či stříbrné šperky

můžete snadno proměnit i na část−
ky značně přesahující Vaše očeká−
vání,“ sděluje manager Zlaté Banky,
který konstatuje stále stoupající 
počet zákazníků. 

Paní Poláková se rozhodla navští−
vit Zlatou Banku v Plzni  a informo−
vat se o výkupních cenách. „Měla
jsem několik starých řetízků, prs−
ten, náušnice po prarodičích a jed−
nu stříbrnou minci a rozhodla jsem
se je prodat. Zaujala mě pobočka
Zlaté Banky, která nabízí dlouhodo−
bě vysoké ceny za výkup. S jedná−

ním personálu jsem byla velice
spokojená a mile mě překvapila
i vyplacená hotovost, a to přes 
9 tisíc korun,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí.   

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. 

ZLATÁ HOREČKA

Výkup zlata a stříbra je nejlepší
ve Zlaté Bance.

Jihočeský Tábor přesouvá rekonst −
rukci bitvy, v níž se před 600 lety
husitské město bránilo útoku
Rožm berků z 27. června na 8. sr−
pen. Důvodem byla opatření vlády
kvůli koronavirové nákaze. 

„Nepřeji si nic jiného, než aby
v srpnu byla situace příznivější a re−
konstrukce bitvy se odehrála bez
omezení, stejně tak jako další akce
pro naše občany,“ řekl starosta
Tábora Štěpán Pavlík.

Nikdo prý nedokáže předpovědět,
jak to bude v srpnu vypadat, ale
přestože lidí asi stále budou muset
na veřejnosti nosit roušky, i tak by
se celá událost mohla uskutečnit.

Město událost připravovalo jako
jeden z hlavních bodů oslav letoš −
ního 600. výročí založení Tábora.
Rekonstrukce se odehraje na louce

za klokotským hřbitovem nedaleko
kláštera. „Podle našich odhadů
by ji mohlo zhlédnout až 4500 lidí,”
řekl starosta. Otázkou zůstává, zda
radnice dostane povolení k takto
velké akci, když všechny velké akce,
jako jsou festivaly či koncerty velké−
ho typu povolené nebudou.

Původní bitva se odehrála
30. čer v na 1420 poté, co papež
Martin V. vyhlásil křížovou výpravu
proti viklefistům a husitům. Re −
konstruk ce historické události by se
měla účastnit více než stovka aktérů
a jezdců na koních.

Rekonstrukci bitvy zajistí spolek
Plzeňský Landfrýd. „Pokud by kvůli
omezení padnul i srpnový termín,
zřejmě bychom celou akci přesunuli
na příští rok,” dodal starosta Štěpán
Pavlík. (pru)

Přesunuli bitvu

Počet teritorií, kde na Šumavě žijí
bobři, roste. Podle aktuálního mo−
nitoringu jde o 83 lokalit. Před pěti
lety byl počet teriitorií na území
šumavského národního parku po −
loviční. Neznamená to však, že by
se stejným způsobem zvýšil i po−
čet bobrů evropských. 

„Při monitoringu před pěti lety vy−
cházelo v průměru na jedno terito −
rium přibližně pět bobrů. Nyní bude
zřejmě číslo nižší. Je to hlavně kvůli

tomu, že se zvýšila konkurence mezi
bobry,” prozradil Jan Mokrý ze sprá−
vy šumavského národního parku.

V jednom teritoriu se nyní pravdě−
podobně těžko uživí takový počet
těchto hlodavců. Výskyt se liší.
V každém teritoriu jich může žít roz−
dílný počet. Bobr evropský se mo−
mentálně nejvíce vyskytuje v okolí
lipenské přehrady nebo Strážného.
Jsou to oblasti s nižší nadmořskou

výškou. Kvůli velké konkurenci mezi
bobry se zvířata posunula i do polo−
hy kolem 1000 metrů nad mořem.
Zřejmě tak jsou třeba v okolí Břez −
níku u Modravy na Klatovsku. 

„Populace tam bude ale výrazně
slabší, jelikož podmínky pro přežití
jsou tam náročnější,” uvedl Mokrý.

Bobr je býložravec a přes léto se
živí většinou rostlinami na loukách
nebo ve vodě. Ale v chladnějších
měsících výrazně více konzumuje

stromy. Preferuje hlavně vrby, olše
a osiky. A těchto druhů je vyšších
polohách méně, proto tam populace
bobra není tak početná.

Bobr evropský je rozšířený na se−
verní polokouli na říčních a lužních
nivách. Do Česka se po svém pře−
chodném vyhubení na přelomu
18. a 19. století začal vracet migrací
z Rakouska ve druhé polovině osm−
desátých let 20. století. (pru)

Bobřích teritorií přibývá
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Nová loď
Jihočeské „moře“, tedy přehrada
Lipno, bude mít letos pro turisty
novinku. Vozit je bude nový par−
ník jménem Smetana, který roz −
šíří plavební flotilu. Společnost
také veřejnosti nabídne více tras.
Loď Smetana pro 140 pasažérů
je 25 metrů dlouhá a pět metrů
široká. Zahájení provozu nastane,
jakmile to dovolí situace kolem
koronaviru. Možná už od 8. květ−
na. Parník Smetana popluje po
takzvaném severním okruhu mezi
Horní Planou, Dolní Vltavicí
a Černou v Pošumaví. 

Nejdelší tunely
Modernizace posledního úseku
jižní větve čtvrtého tranzitního ko−
ridoru České Budějovice – Praha
v úseku z Nemanic do Ševětína
na Českobudějovicku postupuje
do další fáze. 

Na téměř 17kilometrovém úse−
ku trasy vzniknou i dva nové tune−
ly – Hosínský, dlouhý 3120 metrů
a Chotýčanský dlouhý 4810 met−
rů, který se stane nejdelším na
české železnici. Zahá jení stavby
je plánováno na začátek roku
2023 a práce mají trvat šest let.
Předpokládané celkové náklady
budou okolo 11 miliard korun. 

Většina okresních měst na jihu
Čech kvůli koronavirové situaci
a následkům podpoří podnikatele
a živnostníky, především ob chod −
níky, restauratéry a prodejce.
Někde sníží, někde odpustí nájmy
v městských prostorách a někde
radnice také podnikatelům při−
spějí finančně.

Český Krumlov odpustí restaura−
cím do srpna poplatky za předza−
hrádky. Chce jim tak pomoci proto,
že na ně dopadla omezení v sou −
vislosti s koronavirem, a podpořit
návrat turistů do města. V rozpočtu
města to bude výpadek příjmů ve
výši asi  tři miliony korun. O odpou−
štění nájmů rozhodne město až

v polovině roku, kdy bude zřejmé,
jak epidemie na podnikatele dopadla
a jaká bude státní podpora. 

Město Tábor spolkům, OSVČ
i podnikatelům, kteří mají do deseti
zaměstnanců a roční obrat do
15 milionů korun, poskytne dar
5000 korun. Odpustí jedno nájemné
těm, kteří podnikají v městských
prostorách. Organizuje také i sbírku,
jejíž výtěžek předá zdravotníkům
a sociálním zařízením. 

„Do šesti splátek si mohou lidé
rozložit nájemné v městských by−
tech za březen a duben, do konce
září odložila radnice splatnost po−
platků za psy a odpad. Tábor promi−
ne i poplatek za zábor veřejného

prostranství kulturním akcím,“ uvedl
mluvčí města Luboš Dvořák.

Písek vyčlenil na pomoc obyva −
telům 20 milionů korun. Podpoří
i spolky nebo sportovní organizace.
Podnikatelům, kteří mají do deseti
zaměstnanců, přispěje na každého
zaměstnance 10 000 korun, stejnou
částkou podpoří OSVČ. Město také
částečně nebo úplně odpustí nájem−
né podnikatelům. 

Strakonice snížily nájemné za
druhé letošní čtvrtletí podnikatelům
o 50 až 100 procent. Prachatice
těm, kteří podnikají v městských
prostorách a museli kvůli vládním
omezením zavřít, odpustily nájem−
né, ostatním ho odložily. (pru)

Města podpoří podnikatele

Českobudějovické biologické cent −
rum Akademie věd ČR začalo s vý−
zkumem koronaviru. Vědci při −
pravují několik projektů, které by
mohly pomoci v boji s pandemií
onemocnění covid−19. Biologické
centrum se chce například zaměřit
na výzkum diagnostiky a léčby
koro naviru. 

„Na konci března jsme získali po−
volení pro nakládání s koronavirem
od Státního úřadu pro jadernou bez−
pečnost, které nám umožňuje pra−
covat s živým virem a studovat je−
ho biologické vlastnosti a chování
v buňkách. Takové povolení máme
pro celou řadu dalších vysoce ri −
zikových virů, jako jsou například 
viry vztekliny, žluté zimnice, Dengue 
nebo japonské encefalitidy,” řekl 

ředitel biologického centra a virolog
Libor Grubhoffer.

Vědci zahájili i spolupráci s fy −
zikálním ústavem akademie věd,
který vyvíjí senzor na detekci koro−

naviru s vysokou citlivostí. Měl
by vir objevit nejen v tělních teku −
tinách, ale i v jiných vzorcích,
jako jsou stěry z různých povrchů
nebo voda. 

„Naším úkolem je otestovat a vy−
brat pro biosenzor protilátky, které
specificky rozpoznávají virus SARS−
CoV−2. Následně poskytneme ko −
legům virus v neinfekční podobě
pro testování a nastavení technolo−
gie. Jakmile bude senzor nastavený,
začneme ověřovat jeho funkčnost
jak na vzorcích od pacientů, tak 
případně i na vzorcích z prostředí,
do kterých budeme přidávat virus
ve stanovených množstvích,” uvedl
viro log z českobudějovického pra−
coviště Václav Hönig.

Biologické centrum je jedním
z míst v Jihočeském kraji, které ana−
lyzuje vzorky odebrané od lidí s po−
dezřením na koronavirus. Zatím
vědci prověřili 896 vzorků, z nichž
28 bylo pozitivních. (pru)

Jihočeští vědci začali s výzkumem koronaviru

Více Jihočechů odchází do před−
časného důchodu. Snaží se o to
většinou i lidé, kteří krátce před
starobním důchodem přijdou
o práci a chtějí mít alespoň své jis−
té. Byť se mohou připravit i o 2000
korun měsíčně. Vyplývá to ze sta−
tistiky České správy sociálního 
zabezpečení.

V Jihočeském kraji dostávalo loni
v prosinci důchod 180 245 lidí,
meziročně o 674 víc, přičemž z 98
procent přibylo mužů. Průměrná vý−
še starobního důchodu byla v kraji
13 380 korun s tím, že muži brali 
14 553, zatímco ženy 12 290 korun.

„Kvůli tomu, že se zvyšuje hrani−
ce pro odchod do penze a kvůli
těžší mu uplatnění starších lidí na 
trhu práce stoupá v posledních le−
tech počet těch, kteří odcházejí do
předčasného důchodu. Ke konci
loňského roku mělo na jihu Čech
důchod 45 lidí starších 100 let,“
uvedly statistiky.

Téměř 150 000 lidí mělo loni na ji−
hu Čech starobní důchod. Průměr −
ný celkový důchod v kraji dosáhl
12 896 korun a byl o stokorunu niž−
ší než republikový průměr. 

„Ženy tvořily mezi jihočeskými
důchodci téměř 59 procent, převa−

žovaly ve všech kategoriích s výjim−
kou invalidních důchodů pro invali−
ditu 3. stupně,“ říkají statistiky.

Za posledních deset let přibylo
v kraji 4,8 procenta příjemců dů −
chodů, nejvíc u invalidity 2. stupně.
Proti roku 2010 vzrostl počet těch,
kteří odcházejí do předčasného 
důchodu, o téměř 65 procent. Loni
brala předčasný starobní důchod té−
měř třetina starobních důchodců.
Nejvíce lidí v předčasném starobním
důchodu bylo loni v okrese Jindři −
chův Hradec. Nejvíc jihočeských
důchodců žije na Českobudě jovic −
ku, nejméně na Prachaticku. (pru)

Jdou častěji do předčasného důchodu
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Asi nejplodnější český spisovatel
současnosti a Jihočech Jan Bauer
oslavil své 75. narozeniny. Čestný
občan Vodňan a zakladatel Zeye −
rových Vodňan, se ale velké oslavy
musel vzdát. Zasáhla koronavirová
pandemie. 

„Oslava se měla původně konat
na vernisáži výstavy Festival knih
v Městské galerii ve Vodňanech, ale
musel jsem ji odložit ze zdravotních
důvodů a pak zase už to nešlo kvůli
koronaviru. Návštěvníci a kamarádi
mi aspoň na dálku přáli brzký návrat
z nemocnice domů a především
uzdravení. Měl jsem hodně gratu −
lací, moc mě to potěšilo,“ svěřil se
nám Jan Bauer, bývalý novinář. 

„Teď už jsem naštěstí zdráv, tak
čas trávím především psaním další
historické detektivky, která se bude
jmenovat Vraždící golem. Vyjít by
měla ještě letos. Doufám, že ten
blázi nec kolem koronaviru brzo
opadne,“ podotkl autor, který své
život ní výročí oslavil jen v rodinném
kruhu a se svými vnoučaty Adám −
kem a Aničkou.

Původně se z Prahy přestě hoval
i s manželkou do Vodňan na cha −
lupu. Když pak vážně one moc −
něla, pořídili si byt v Českých
Budějovicích, kde spisovatel žije 
dodnes. 

Bauer, který proslul jako autor
historické detektivky převážně z ob−
dobí středověku, miluje jižní Čechy,
historii a rád navštěvuje různá zají−
mavá místa nejenom v tomto kraji.

„České a moravské hrady a zám−
ky a jejich historie jsou mou velkou
vášní. Není však v mých silách

spatřit skutečně všechny. Asi nej −
raději mám zámek v Českém Krum −
lově, protože jsem v tomto městě
žil v 60. letech minulého století.
Ale rád mám také zámek v Telči 
nebo v Jindřichově Hradci nebo

v Třeboni,“ prozrazuje spisovatel
a autor, který poslal do světa napo−
sledy příběhy, jako jsou třeba romá−
ny Všude číhá smrt a Věčný je jen
Bůh nebo nová kniha Než přijde kat. 

Jan Bauer možná drží jedno pr−
venství, protože patří k asi opravdu
nejplodnějším současným auto −
rům. Vždyť knih vydal už na 190.
Po „oslavě“ svých 75. narozenin si

nepřeje prý nic jiného, než hlavně
zdraví a sílu, aby mohl stále psát,
protože to ho baví a je dalším 
z tvůrčích lidí, kterým se koníček
stal povoláním a naopak… I my
za redakci přejeme hodně zdraví, 
síly a energie. (pru)

Foto: archiv J. Bauera

Nejplodnější spisovatel
Jan Bauer oslavil výročí

Jan Bauer

Jan Bauer – krest knihy “Kdo zradil krále”

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.

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

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2020/2021. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE
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Vybudují mega 
nádrž

Stavbu vodní nádrže Chlum na
Malši severně od Kaplice na
Českokrumlovsku plánuje vybu−
dovat Povodí Vltavy. Její záso −
bovací prostor by měl být 23,34
milionu metrů krychlových vody.
Náklady ani datum stavby Po vo −
dí zatím neuvedlo, ale finančně
půjde o desítky milionů korun. 

Podle studie, kterou má Jiho −
český vodárenský svaz, by roční
spotřeba vody v kraji mohla do
roku 2050 stoupnout dvojná−
sobně, až na 30 milionů metrů
krychlových pitné vody.

Úvahy o vodní nádrži Chlum
vznikly ve druhé polovině 80. let
20. století, kdy se zvažovaly mož −
nosti, jak posílit zdroje vody pro
jihočeskou vodárenskou sou −
stavu. Byla by to takzvaná před−
stavná nádrž k nádrži Římov. 

„Tehdy se zvažoval objem 65
milionů metrů krychlových vody.
Nyní se počítá se zásobovacím
prostorem 23,34 milionu metrů
krychlových vody. V novém ge−
nerelu vodních nádrží je kapacita
výrazně menší, aby to bylo šetrné
k zástavbě, na což se v těch 80.
letech tolik nehledělo,” řekl mluv−
čí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Podnik označuje nádrž Chlum
na Malši jako strategický výhle−
dový vodárenský zdroj, který po−
sílí kapacitu římovské nádrže.
Povodí předpokládá, že požadav−
ky posílit zdroje pitné vody se
stanou prioritou brzy. Podnik již
oslovil starosty příslušných obcí.

Svaz si nechal zpracovat stu−
dii o spotřebě vody v kraji.
Vychází z územních plánů měst
a obcí. Za 30 let by mohla spo −
třeba vzrůst dvojnásobně, ze
současných 16 na 30 milionů
metrů krychlových. 

„Kapacitu třicet milionů kubíků
jsme schopni pokrýt. Studie po−
čítá i s tím, že vodu budou nově
odebírat obce a firmy u budova−
ných dálnic D3 a D4,“ uvedl
předseda svazu Antonín Princ. 

Jihočeská vodárenská sousta−
va měří přes 550 kilometrů, vo−
du z ní pije a používá na 400 000
Jihočechů, více než polovina
obyvatel jižních Čech. (pru)

Kdo by neznal krásné české filmy s
dětskou hereckou hvězdou Tomá −
šem Holým – Za trnkovým keřem,
Na pytlácké stezce nebo Pod je−
zevčí skálou? Každý rok je televize
reprízují nejméně dvakrát. Tyto
roztomilé příběhy malého Vény 
plné skvělých českých herců vzni−
kaly na Šumavě. 

A právě ústřední dějiště těchto 
filmů je teď na prodej. Chalupa na

okraji Srní je k mání, ale za mnoho
milionů korun. Pro kupující to však
nekončí, a pokud by tam chtěl žít
komfor tněji natrvalo, znamená to
pro něj další nemalé výdaje. Za tu
romantiku to ale stojí.

Tomáš Holý před mnoha
lety bohužel předčasně zem−
řel, ale krásné příběhy ze
Šumavy zůstaly. Tam, kde se
svým filmovým dědou, slo−
venským hercem Gustávem
Valachem řádil, může žít
kdokoli, kdo na to má. 

Nejde jen tak o nějaký ob−
jekt, ale o slavnou Kloster −
manovu chalupu na šumav−
ském Srní. Tuto obec mimo
jiné v posledním desetiletí velmi
proslavil také seriál Policie Modrava.
I v něm se záběry na chalupu z dál−
ky objevují. 

Po celou dobu chalupu vlastní
manželé Dolanští ze Sušice. V domě
a na jeho pozemcích točil také reži−
sér Václav Chalupek některé díly do
svých Večerníčků o mláděti rysa
a štěněti loveckého psa. 

Majitelé se rozhodli ale překrás−
nou chalupu se zvoničkou, kam dří−
ve chodíval za svými přáteli na ná −
vštěvy šumavský spisovatel Karel
Klostermann, prodat a peníze využít
pro rodinu. Unikátní nemovitost je
již několik týdnů v nabídce realitní

kanceláře a cena je na dotaz. Jde ale
řádově o mnoho milionů korun.
K domu a zahradě patří ještě na
6000 m2 okolních pozemků. Cha −
lupa stojí na konci Srní, kde je klid
a v sousedství jen pár domů. 

O hercích i samotném natáčení
by majitel Jindřich Dolanský mohl
povídat hodiny a hodiny. „Nejprve
jsme se na natáčení moc těšili. A to
hlavně na herce, kteří k nám měli na
chalupu jezdit. Nakonec to ale vlast −
ně byl docela zásah do našeho sou−
kromí, protože soužití s početným
filmovým štábem v podstatě tři roky
po sobě bylo hektické, třebaže zde
nebydleli a po každém natáčení 
odjížděli do hotelu na Churáňově,”
zavzpomínal majitel.

Tomáš Holý byl prý moc milý
a hodný kluk. Měl s sebou na
Šumavě maminku a dokonce i uči−
telku, aby příliš ve škole nezmeškal.

Z učení však většinou sešlo. Když
se prý točilo, malý Tomáš vše zvlá−
dal napoprvé a byl prý takový, jaké−
ho jej diváci znají z filmů.

Majitelé domu vzpomínají s lás −
kou i na další herce, třeba na Jo −
sefa Kemra, Josefa Vinkláře nebo
Václava Sloupa.

„Pan Kemr byl skvělý člověk. Byl
sice svůj, zato ale bezprostřední,
vlídný a slušný. Jednou u nás musel
čekat skoro půl dne, než pro něho
přijede auto, aby ho odvezlo. Sedl si
se mnou a vyprávěl, jako bychom
se znali odedávna,” poznamenal

majitel prodávané chalu−
py. Zavzpomínal rád i na
Janu Brejchovou, na níž
taky něco prozradil. 

„Paní Brejchová byla
nóbl dáma. Přijela, podala
nám ruku a představila
se. V kabelce měla pla−
catku a z ní stále popíjela.
Ono při celém natáčení
se vlastně hodně pilo,“
usmíval se majitel Klos −

ter  manovy chalupy, který říká, že při
natáčení pochopil, jak fungují filmo−
vé triky. Od kouřících kamen až po
střih, kdy malý Vašek, tedy Tomáš
Holý, vyběhne ze zahrady chalupy
a je rázem na Kvildě, která je nece−
lých 20 kilometrů daleko. 

Kromě Klostermanovy chalupy
se točilo právě na Kvildě, na tamní
pile a v okolních lesích. Díky po −
hodovým filmům si chalupa na
Srní získala obrovskou popularitu
u turistů. Těch sem přišly za čtyři
desítky let od natočení tisíce.
Všichni chtěli vidět, kde „malý
Vašek běhal”, a mnoho z nich si
u vrátek pořídilo své fotky. (pru)

Slavná filmová chalupa
Tomáše Holého na prodej!
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Další obrazy Richarda Lind −
ne ra, druhého nejvyššího mu−
že klatovského gestapa, jsou
na světě. V jeden páteční
podvečer jsem si udělal cestu
do Klatov a zavítal do hotelu
Beránek. Důvodem bylo set−
kání se ženou, která má obra−
zy Richarda Lindnera. Do sta −
ly se k ní z pozůstalosti její 
tety, která bydlela v Klatovech
v Podhůrčí. A bylo věru o čem
si povídat. 

Mohu tedy čtenáře ujistit, že
pátrání po obrazech Richarda
Lindnera pokračuje a stále
si myslím, že Lindnerovým ob−
razům ještě není konec.
Většina či snad dosud
všechny jeho známé ob−
razy byly namalovány
v poválečném období
v klatovském vězení v roz−
mezí let 1945–1947, kde
pobýval v průběhu rozho−
dování Mimořádného li−
dového soudu (MLS) ve
věci potrestání válečných
zločinců a jejich přisluho−
vačů.
Jeden z obrazů, a to por−
trét ženy, mě však zarazil.
V signatuře je totiž uve−
den datum roku 1943.
Všechny ostatní obrazy
byly zatím datovány po

válce, a tak se nabízí spousta
nevyslovených otázek. Kdo je
ta žena? Manželka, známá? Na
tomto obrazu z druhé strany je
také připsán text: „Sekretář kla−
tovského gestapa, 35 let, po−
praven po odsouzení MLS
v Klatovech dne 26. 4. 1947.“
Pokud bych mohl hodnotit
Lindnerova díla, čímž nechci ni−
koho ovlivňovat, tak rozhodně
více mu seděla témata krajinná
a zátiší než malování portrétů.

Původním majitelem uvede−
ných obrazů byl dědeček mé
vypravěčky, který se narodil
v roce 1901 v Bratronicích na

okrese Kladno, nedale−
ko dnes Krajinné obla−
sti Křivoklátsko a pří−
rodního parku Povodí
Kačáku. Podrobnější
informace nedaly na
sebe dlouho čekat,
a tak jsem pozorně na−
slouchal ženě, která se
ze Zábřehu přestěho−
vala do Klatov.
„Za první republiky byl
můj dědeček Antonín
Kučera četnickým vrch−

ním štábním strážmistrem na
Železné Rudě a babička tam své−
ho času pracovala jako pošt −
mistrová, než v roce 1938 museli

Železnou Rudu opustit díky přiřa−
zení bývalého pohraničního úze−
mí (Sudet) k Velkoněmecké říši.
Byli vystěhováni do Spůle a dě−
deček svého času sloužil i na čet−
nické stanici v Janovicích nad
Úhlavou. Časem byl převelen do
Klatov a zde mu byl při dělen
služeb ní byt na „Špicu“ v blízkosti
dnešní Bouchalky. Zapojil se do
odboje v Klatovech a byl zatčen
klatovským gestapem v prosinci
1943, následně uvězněn v Tere −
zíně a pak v Bu chenwaldu, od−
kud se vrátil po válce s podlome−
ným zdravím zpět do Železné
Rudy, kterou si zamiloval. Po vál−
ce sloužil opět na četnické sta −
nici v Klatovech a ke dni 11. 11.
1946 mu byl udělen prezidentem
republiky Dr. E. Benešem „Čest −
ný válečný kříž roku 1939“, pode−
psaný generálem L. Svobodou.
V roce 1950 byl můj dědeček
uvolněn do invalidního důchodu
a po třech letech zemřel. Jak se
však dostal k obrazům gestapáka
Richarda Lindnera, je mi záha−
dou. On, protiněmecky smýšlející
a aktivně jednající člověk, měl
u sebe 3 jeho obrazy,“ zamyslela
se moje vypravěčka a dodala:
„Uvedené obrazy jsme našli při
likvidaci pozůstalosti mé tety
v garáži v Podhůrčí v Klatovech,
kde bydlela a o všem mi předtím
vyprávěla.“ 
A já jen upřesňuji, pokud by se
našel někdo ze čtenářů, který
by nám pomohl portréty ženy
a muže identifikovat, byl bych
za to moc rád.

Píšící a pátrající, občasný 
dopisovatel, Karel Fořt

Pátrání bývalého kriminalisty Karla Fořta pokračuje:

Utajené obrazy Richarda Lindnera

Portrét ženy, muže a krajina od Richarda Lindnera.

Antonín Kučera byl četnic−
kým vrchním štábním
strážmistrem na Železné
Rudě.

Bývalé klatovské místo na Špicu, kde rodina četníka Antonína Kučery a později stráž −
mistra SNB bydlela.

se daří zvolna rozkrývat
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Nový zákon na podporu cestovního
ruchu navrhne Jihočeská centrála
cestovního ruchu. Kvůli koronaviru
se nyní ukázalo, že zákon chybí.
Díky němu by se mohlo změnit i fi−
nancování, část peněz z daní by se
tak vracela na podporu cestovního
ruchu do krajů. 

„Jde o rakouský model, kde oni
odvádí část obratu do destinací, kde
spolurozhodují, co bude destinace
dělat. Pokud by se v nějakém pomě−
ru vracely daně do území, čistě do
cestovního ruchu, a podnikatelé by
měli možnost do toho mluvit, zvýšila
by se výkonnost celého systému.

Díky EET je navíc zcela jasné, kolik
daní se v krajích vybere,“ uvedl ředi−
tel Jihočeské centrály cestovního
ruchu Jaromír Polášek. 

Nyní to funguje tak, že obec či
město jen rozhoduje o místním po−
platku, ministerstvo pro místní roz−
voj jen metodicky řídí. 

Právě v současné době by toto
opatření nejenom Jihočeskému
kraji, který je v podstatě lídrem na
turistickém trhu, velmi pomohlo.
Kromě toho by momentálně re −
gionu pomohlo i to, kdyby správci
památek alespoň dočasně snížili
vstupné, aby navnadili české tu −

risty k návštěvám hradů, zámků
a dalších památek.

„Chápu, že Národní památkový
ústav má na příjmy vázané inves −
tice. Ale pokud vezmu Český
Krumlov, tak pro rodinu se dvěma
dětmi projít základní okruh a vyjít
nahoru na věž je tisícovka, a to pro
českého návštěvníka není sranda.
Část měst hlásí, že menší muzea
pojedou buď na 50 procent(vstup−
ného, nebo zadarmo. Není to pro ně
taková ztráta v příjmech a můžou
tím podpořit ubytovatele v okolí.
Češi budou chtít vidět víc věcí,”
podotkl Polášek. 

Jihočeští památkáři zatím avi −
zovali, že nezdraží. Podle studie
turis tické centrály může v kraji 
kvůli dopadům šíření koronaviru
v jižních Čechách zaniknout až
4200 pracovních míst ve službách 
spjatých s cestovním ruchem.
To by byla zhruba čvr tina. Ve ve −
řejných rozpočtech bude kvůli
omezením scházet skoro 3,5 mili−
ardy korun z poplatků i daní, které
stát nevybere.

Podle dat statistiků se loni v jiho−
českých hotelech, penzionech či
kempech ubytovalo 1,78 milionu
hostů. Z toho bylo 1,15 milionu
Čechů a 636 200 cizinců, přičemž
polovinu zahraničních hostů tvo −
řili Asiaté. (pru)

Jihočeši navrhnou zákon

Kvůli dopadům šíření koronaviru
hrozí, že jen v jižních Čechách za−
nikne až 4200 pracovních míst ve
službách spjatých s cestovním ru−
chem, což je čtvrtina. 

Ve veřejných rozpočtech bude
kvůli omezením scházet téměř
3,5 miliardy korun z poplatků i daní,
které stát nevybere. Vyplývá to ze
studie, kterou si nechala zpracovat
Jihočeská centrála cestovního ru−
chu. Ta počítá s tím, že v červnu
začnou některé turistické služby
fungovat. Rozvoji oboru by kromě
jiné ho pomohlo, kdyby památkáři
zlevnili vstupné. K čemuž se však
správci památek zrovna nechystají.

„Centrála připravila kampaň, v níž
budou společně s hotely a penziony

lákat návštěvníky, aby léto strávili
v jižních Čechách. Přes svůj web
bude odkazovat na rezervační por−
tály hotelů, zatím se jich zapojilo

sedmdesát,“ uvedl ředitel JCCR
Jaromír Polášek.

Jihočeský kraj zatím nechal cent −
rále 20 milionů na marketing. Chystá

se i kampaň na podzim a zimu, jež
bude nabízet výlovy rybníků, cyklo −
turistiku i pěší turistiku.

Cestovní ruch v kraji přijde podle
studie kvůli koronaviru do konce ro−
ku o 4200 pracovních míst. Některé
restaurace zavřou, další sníží počet
personálu, aby vykryly ztráty. 

Na jihu Čech je v cestovním ru−
chu 17 800 pracovních míst. Celo −
státně bude letos ve veřejných roz−
počtech podle studie scházet
130 miliard korun příjmů z daní
a dalších poplatků. Nejhůř na tom
bude Praha, kde Češi zahraniční
hosty nenahradí.

Podle zjištění Jihočeské centrály
cestovního ruchu budou mít v kraji
zařízení s menší kapacitou na léto

vyprodáno. Hůř na tom budou větší
hotely, které byly zvyklé na skupino−
vou turistiku z ciziny. 

„Klasický příklad je město České
Budějovice. Nebude mít velké akce,
nebudou festivaly. Velké kapacity
budou muset vymýšlet balíčky a na−
bídky, provazovat masáže, well−
ness,” řekl Polášek.

Pomoci by podle centrály mohlo,
kdyby památkáři snížili vstupné na
zámcích. Zlevnit by měly i galerie.
„Kdyby vstupné na památkách vý−
razně kleslo, bude to pro českého
návštěvníka obrovský tahák. Moje
největší obava je, že lidé nebudou
mít peníze, a první, co se škrtá v ro−
dinných rozpočtech, je dovolená,”
poznamenal ředitel.

V problémech bude Český Krum −
lov, který teď připomíná město du−
chů. Záleží na tom, jak dokáže oslo−
vit Čechy. Právě tato destinace si
zvykla na to, že turisté přijíždí maso−
vě a zase mizí. Bude to velká změna
vnímání hoteliérů a restauratérů.
Měli by snížit ceny a zvýšit kvalitu.
„Český zákazník není jako asijský,
že se rychle odbude. Některé krum−
lovské provozovatele ani nechceme
podporovat, protože jsme na ně mě−
li samé negativní reakce. Velká rána
je, že nebude fungovat otáčivé hle−
diště,” dodal Polášek.

Podle dat statistiků se loni v jiho−
českých hotelech, penzionech či
kempech ubytovalo 1,78 milionu
hostů. Z toho bylo 1,15 milionu
Čechů a 636 200 cizinců, přičemž
polovinu zahraničních hostů tvořili
Asiaté. (pru)

Hrozí zánik až 4200 pozic v cestovním ruchu
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Mezinárodní hudební festival Čes −
ký Krumlov, jedna z nejprestižněj−
ších kulturních akcí roku nejenom
regionálního, ale i mezinárodního
přesahu, posune kvůli koronaviru
původní letní termín. Z původního
období od 17. července až 8. srpna
bude 18. září až 3. říjen. 

Koncerty budou jen ve vnitřních
sálech, z nichž největší má kapacitu
616 lidí. Konkrétně v zámecké jíz−
dárně, Maškarním sále, barokním
divadle a klášteře. Kvůli zavřeným
hranicím zrušili pořadatelé vystou−
pení všech zahraničních umělců. 

Na letošním programu bude vy−
stoupení českých hudebníků, nově
přijala pozvání Česká filharmonie

s šéfdirigentem Semjonem Byč ko −
vem. Organizátoři chtějí posunem
akce podpořit i město Český
Krumlov. 

„Přijedou tenorista Pavel Čer −
noch, houslista Pavel Šporcl, klaví−
rista Ivo Kahánek, violoncellista Jiří
Bárta i kytarista Štěpán Rak, Česká

filharmonie, PKF, Jihočeská filhar−
monie, Severočeská filharmonie
Teplice nebo Filharmonie Bo hus lava

Martinů. Program bu−
de na webu,“ prozra−
dil prezident MHF
Jaromír Boháč. 

Loni festival přilákal
přes 21 000 diváků.
Rozpočet má téměř
40 milionů korun

„Naším největším
přáním je zachovat
tradici festivalu a jeho
jedinečnou atmo sfé −
ru. Nicméně zdraví
návštěvníků, umělců
a zaměstnanců je naší

hlavní prioritou a uvědomujeme si,
že přesunutí data je nezbytné. Rádi
bychom tímto krokem podpořili v té−
to tíživé situaci české umělce i měs−
to Český Krumlov,” dodal Boháč.

Organizátoři museli také jednat
s agenturami, které zastupují za −
hraniční umělce. Festival chce totiž

minimalizovat ztráty. Zaplacené byly
letenky i zálohy na ubytování v řádu
statisíců korun. 

Mezinárodní hudební festival se
v Krumlově koná od roku 1992.
Dosud nabídl 526 koncertů, přijelo

přes 12 000 umělců ze 40 zemí.
V roce 2021 by měl přijet pěvec
Plácido Domingo. Na akci zpíval již
v roce 2011. (pru)

Houslista Pavel Šporcl

Tenorista Pavel Černoch

Kytarista Štěpán Rak

Festival mění termín: Přijedou
Šporcl, Černoch, Rak… Výstaviště 

ruší akce
Výstaviště České Budějovice
zrušilo kvůli pandemii koronaviru
už několik akcí. Důvodem byl zá−
kaz konání hromadných akcí
a nejasná situace v dalších mě−
sících. Zatímco by se mohlo
zdát, že tím společnost ušetřila
miliony korun, opak je pravdou.
Přišla o zisky v řádu možná až
desítek milionů korun.

Po jarní výstavě Hobby, na
kterou jezdí okolo 40 000 lidí,
byla zrušená i dubnová Meziná −
rodní výstava psů. Teď se zrušila
i červnová výstava pro děti Do −
brodružství s technikou. „Oblíbe −
ná výstava pro rodiny s dětmi se
však bude konat o rok později,”
uvedlo výstaviště na face booku
s tím, že cílem projektu je zvýšit
zájem dětí o technické a příro do −
vědné vzdělávání.

S agrosalonem Země živitelka,
která se má letos konat od
27. srpna do 1. září, se zatím
počí tá. Ročně se jí zúčastní
přes 600 vystavovatelů a na v ští −
ví přes 100 tisíc lidí, vloni to bylo
dokonce 120 tisíc. Podle objed−
návek vystavovatelů je kapacita
areálu pro tuto letní výstavu za −
plněná ze 65 procent. Zájem je
meziročně větší. 

„Firmám jsme oznámili, že
kdyby se letošní ročník musel
zrušit, poplatky a zálohy jim buď
vrátíme, nebo převedeme jako
platby pro náhradní termín agro−
salonu,“ uvedl předseda před−
stavenstva Výstaviště Mojmír
Severin. (pru)
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Jindřichův Hradec by se do dvou
let mohl dočkat obřího obchodně−
společenského centra. Jelikož půj−
de o stavbu na okraji města, ne −
bude radnice dělat investorovi
bránit. Letos by společnost měla 
získat stavební povolení.

Záměr je v souladu s místním
územním a rozvojovým plánem.
Území napojené na průmyslovou
zónu je zastavitelné a na podobného
investora už několik let čeká. Areál
s obchodním centrem zabere skoro
jedenáct hektarů pozemků vpravo

od příjezdu do města od Českých
Budějovic. Projekt má kladné po−
sudky od odboru územního pláno−
vání města a částečně i životního
prostředí kraje. 

„Pozemky už máme vykoupené.
Zatím nevíme, kdo si hotové cen−
trum pronajme, zájemců je mnoho,“
uvedl zástupce investora Josef
Brejcha. Samotné centrum bude ve
městě výjimečné nejen svou rozlo−
hou 5 670 čtverečních metrů. Hlavní
objekt bude mít navíc pasáž a vyvý−
šenou centrální část spojující dvě

křídla. Podle projektu bude areál
sloužit i jako zábavní prostor pro
dětské herny, prezentační nebo
společenské akce. 

„Kromě potravin tam bude také
nabídka spotřebního zboží, oddě−

lení pro dům a zahradu. Areál doplní
služby, jako jsou myčka aut, čerpací
stanice pro pohonné hmoty a dobí−
jecí pro elektromobily nebo rychlé
občerstvení. Součástí je plánováno
parkoviště s kapacitou 897 aut.

Jediným požadavkem města je
podle vedení města podmínka, aby
se nepřerušilo plánované spojení
centra města přes silnici I. třídy
s Jiráskovým předměstím na jižní
straně a zůstal tam koridor pro bu−
doucí cyklostezku, která odtud po−
vede až do obce Dolní Pěna. (pru)

Jihočeská divadla začnou po uvol−
nění koronavirových opatření hrát
(snad) od 8. června. Pokud se si −
tuace do té doby opět nějak ne −
zdramatizuje. 

Podle vládních rozhodnutí v sou−
vislosti s koronavirem by  mohla již
25. května, ale protože nejsou jasné
podmínky, Jihočeské divadlo ani tá−
borské Divadlo Oskara Nedbala plány
měnit nebudou. Jihočeské divadlo,
které zrušilo sezonu před otáčivým
hledištěm v Českém Krumlově, do−
sud vrátilo divákům ze vstupného na
točnu 1,5 milionu korun. Řada ná −
vštěvníků chce ale použít vstupenky
příští rok. Přitom roční výnos ze se−
zóny na točně je 55 milionů korun.

V omezeném režimu bude hrát
Jihočeské divadlo v červnu ve své

českobudějovické historické budo−
vě, 8. června bude první představe−
ní. V červenci plánuje scéna dovole−
né, v srpnu by měla hrát venku.

Před otáčivým hledištěm by měly
být v roce 2021 stejné dvě premiéry
jako ty chystané na letošek: před−
stavení Muž dvojhvězdy a Da Vinci.
Stejné tituly jako letos avizované na−
bídnou činohra, balet a Malé divad−
lo, změny mohou nastat u opery.

Táborské Divadlo Oskara Nedbala
připravuje letní program do parku
i kavárny. Zatím čeká na přesné po−
kyny od vlády. Chce dát prostor ma−
lým divadlům a nezávislým hudeb−
níkům. „Začneme 8. června, prodej
vstupenek na akce do 50 diváků
spustíme 25. května,“ řekla ředitelka
divadla Linda Rybáková.

Ztrátu kvůli omezením kvůli ko −
ronaviru očekává táborské divadlo
asi 700 000 korun. Jde o peníze ze
vstupného za neodehraná předsta −
vení, zhruba polovinu sumy tvoří
chy bějící příjmy ze zrušených pro−
nájmů. Měsíční tržby ze vstupného
na program byly loni asi 150 000 ko−
run. V táborském divadle by měli
v létě zahrát violoncellistka Dorota
Barová, divadelní soubory Letí, Tygr
v tísni a jiní. Jarní program přesu −
nula scéna kvůli koronaviru na pod−
zim, kdy přidá i předplatitelskou 
řadu s nezávislými umělci. 

Další divadla a kulturní instituce
jsou k sezóně na jaře a v létě ještě
stále opatrní. Někteří mají pocit, že
řada lidí chodit nebude, protože
se nákazy bude ještě obávat. Mnohá
divadla a kulturáky začnou, po −
dobně jako v celé republice, naplno
od září. (pru)

Divadla (snad) od června

Zaměří se 
na louky

Šumavský národní park se
chce letos zaměřit na péči
o louky. Rostou na nich vzácné
druhy rostlin – hořec šumav−
ský, prha arnika, hořeček
mnohotvarý český nebo prst −
natec májový. 

Žijí tam také živočichové per−
leťovec mokřadní, modrásek
černoskvrnný, tetřívek obecný
a chřástal polní. NP Šumava
proto na letošek připravil pro−
jekt Rok šumavských luk.
Projekt spočívá v šetrné úpravě
takzvaného bezlesí, které se na−
chází na přibližně 5500 hekta−
rech parku. 

„Je to zhruba osm procent
rozlohy NP Šumava. Na bezlesí
často začínají růst náletové
stromy nebo nežádoucí rostli−
ny, které brání rozvoji výše 
uvedené fauně a floře. Péče
o šumavské louky spočívá
napří klad i v likvidaci invaz −
ních druhů, jakým je na území
NP Šumava zejména lupina
mno holistá. Proto letos vyhlá−
síme několik dnů pro dobrovol−
níky, kterým nabídneme nej−
různější možnosti zapojení se
do péče o bezlesí od vytrhává−
ní lupiny, úklidu klestu nebo
hrabání trávy,” uvedl mluvčí
parku Jan Dvořák.

Park se snaží například vy−
tvořit ideální podmínky pro
tetřív ka obecného u Knížecích
Plání na Pra chaticku. Na zhruba
třech hektarech nechala správa
vykácet náletové stromy, který−
mi tato plocha začala zarůstat
hlavně po nuceném odsunu pů−
vodních obyvatel po roce 1945.

„Za těch více než 70 let
tu vyrostl prakticky nový les.
Jenže doslova vzal přirozený
životní prostor jednomu z nej−
ohroženějších živo čichů na
Šumavě – tetřívku obecnému.
Proto jsme tuto plochu vy   −
čistili a upravili mu tak bio −
top, který mu vyhovuje a na
území Šu mavy stále ubývá,”
uvedl ornitolog Správy Ná −
rodního parku Šumava Aleš
Vondrka. (pru)

V Jindřichově Hradci 
vyroste obří komplex

Pohřby v době pandemie jsou vzác−
nou společenskou událostí. Bez
ohledu na počet přítomných jsou
povolené – s kondolencí, v rouš−
kách, s odstupem. Smuteční síň je
dezinfikovaná.
Velkorysé. Stejně si tam nikdo ruce
nepodává, tváře upřímně soustrast−
ných nikdo nepoznává. Obřadu domi−
nuje ústenka. Všelijaká, narychlo
spíchnutá. Zajímavé kostýmy. Ža −
lostná maškaráda.
Řečník je ohleduplný, tudíž má více
vrstev, proto mu rozumět není!
Čestná stráž u rakve s dvoumetro−
vým odstupem. Vůle k ní by byla,
kdyby nevyšlo najevo, že třiadevade−
sátiletý dědeček měl v úmrtním listu

kromě jiného i virus – Covid 19.
Příbuzní se rozloučit nepřišli, to se
prostě stává.

Jsou tu jen ti nejodvážnější. Po −
stávají vzadu, u východů, jakoby na
útěku. Nebožtík byl dobrý člověk,
s covidem i bez, rodina ho milovala.
Ve chvíli, kdy hrstku smutečních
hostů přemáhá pláč, najednou nevědí
co s rouškami. Jeden s ní otírá slzy,
druhý do ní smrká, třetí otírá pot.

Mimořádně nebezpečné jednání. Co
teď? No nic. Řečník domluví, hudba
dohraje. Funebráci zvednou rakev,
covid necovid…
A jak šel čas, umřeli i jiní. Představte
si, že s nimi u toho ani covid nebyl,
přesto jim to nikdo nevěří. Přísaha na
roušku? Koho to zajímá? Mne! 
Chci vyjádřit obdiv těm, kteří nepo−
dlehli hysterii a svým zemřelým vy−
pravují poslední smuteční obřady.
Možná nikdo nepřijde, možná ano!
Ale ti, kteří postojí, u rakve se pokloní
a sejmou klobouky, holt hold aniž by
rukou dodali – to jsou Ti, kteří chtějí
strachu navzdory i u katafalku za
svou pravdou stát!

Sylva Heidlerová

Tak trochu za čárou … první linie
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Na hladinu lipenské přehrady se
po zimě opět vrátily přívozy. Pra −
videlně už jezdí spoj mezi Horní
Planou a Bližší Lhotou a provoz
znovu zahájila provoz přeprava
v úseku Frymburk – Frýdava i na
trase mezi Dolní Vltavicí a Kyse −
lovem. Přitom přívoz v Horní Plané
má za sebou nejdelší sezonu. 

„Jezdili jsme do konce března
a byla to nejsilnější sezona za 
23 let, kdy tady působím. Jezdili
jsme prakticky 12 měsíců,” řekl
kapi tán hornoplánského přívozu
Karel Kukačka. 

Délce sezony podle něj napo−
mohlo počasí, jelikož byla mírná zi−
ma a hladina na přehradě téměř ne −
zamrzla. „Pro místní i turisty je pří−
voz velmi užitečný. Výrazně jim

zkrátí cestu na druhou strany pře−
hrady,” řekl starosta Horní Plané Jiří
Hůlka. Cesta přes vodu do Bližší
Lhoty měří jenom zhruba 500 met−
rů, ale po silnici autem přes Novou
Pec je delší než 20 kilometrů. Na
přívoz se vejde i několik automobilů. 

„V plné sezoně, což je v červenci
a srpnu, přepravíme až 1200 lidí
denně,” dodal Kukačka.

Přívoz ve Frymburku podstoupil
v přestávce před novou sezonou roz−
sáhlou rekonstrukci. „Nyní jej spou −
štíme na hladinu a věříme, že o ví−
kendu zahájíme zkušební provoz,”
podotkl provozovatel Antonín Labaj.

Přívozy přes lipenskou přehradu
nepoužívají pouze turisté na výlety.
Lodě denně přepravují i Čechy, kteří
jezdí za prací do Rakouska.  (pru)

Na Lipno se vrátily přívozy

Konečně začíná převládat „strach
z hladu“ než ze samotné infekce. 
Pro reálné zhodnocení situace je 
nutno sledovat seriózní média a dělat
si vlastní úsudek.
Podle mé křišťálové koule 35 % po−
pulace vytváří a šíří lži. Ve své věštbě
v únoru jsem předpověděl, že na koro−
navirus zemře jen několik lidí. Nechtěl
jsem šířit paniku. Mým úmyslem bylo
uklidnit ty, kteří byli vystrašeni. Dnes
už se ví, že ti, kteří podlehli infekci,
zemřeli na onemocnění, která už měli
v  době nakažení virem. Infekce jejich
smr t jen urychlila. Ale stále se říká
a píše, že v souvislosti s koronavirem
zemřelo tolik a tolik lidí. A to v  lidech
vyvolává strach.
Aby si ti vystrašení více uvědomili, že
není třeba se bát „bubáka“ koronaviru,
sestavil jsem seznam, podle mého ná−
zoru i jiných problémů. Je pravděpo−
dobné, že se koronavirus přiřadí k těm
cca dvanácti nevyléčitelným infekcím,
které již existují mnoho let. 
Nejnebezpečnější jsou v nemocnicích
bakterie odolné vůči většině antibiotik,
například MRSA. Problém je, že bakte−
rie a viry mutují. Například podle mého
soudu se „obyčejné“, ale již dnes nelé−

čitelné chlamydie, přenášejí stejným
způsobem jako koronavirus. Přitom
když se podíváme na důsledky chlamy−
diové infekce, tak jsou patrně horší než
koronavirus, protože mohou být i pří −
činou vzniku rakoviny. A nikdo si
s  tím hlavu neláme. Jsem 
pře svědčen, že chlamydie
jsou původně přeneseny
od domácích zvířat, 
ze kterých je a bude 
většina infekcí.
Vzhledem k  tomu,
že v médiích od rá−
na do večera slyší−
me jen o pandemii,
bylo by dobré už začít
rozlišovat slůvko: „Na”
(koronavir) a nezaměňo−
vat s výrazem: „V souvis−
losti“: Mějme svůj vlastní úsu−
dek a vyhneme se panice a strachu.
Není problém jen koronavir, ale jsou i jiné
nemoci, které v důsledku invaze informa−
cí o současné pandemii zanikají. Jsou
stejně důležité a je dobré o nich vědět.
Počty zemřelých v  ČR souvislosti
s  chřipkou jsou každoročně zhruba 
1500 osob.
Téměř třetina Čechů umírá na nemoci
srdce.
Čtvrtou nejčastější příčinou smrti
byla v  roce 2018 cukrovka se 4 %
všech úmrtí. 
Senátor, profesor MUDr. Jan
Žaloudník, CSc., uvádí, že u nás zemře
každých 20 minut jeden člověk na 
rakovinu.

Česko zasáhla epidemie nemocí du−
še. Během deseti let se počet lidí s ne−
urotickými poruchami zvýšil skoro
o 30 % na více než 220 tisíc. Narůstá
i množství nemocných se schizofrenií.
Už nikdo nepočítá lidi s ostatními pře−
nosnými infekcemi, jako jsou nená−
padné chlamydie, které má podle ofici−
álních pramenů 80–90 % populace.

Předpokládá se, že nevyléčitel−
nou Toxo plaz mózu má cca

40 % populace, neléči−
telnou Boreliózu cca

50 % populace.
Počty lidí, kteří
v Česku v r. 2010
brali dlouhodobě
drogy, se odha−
dovaly zhruba na
30 tisíc. Podle mé

věštecké koule je
to dnes 60 tisíc lidí.

Podle nových prů−
zkumů psychiatrů se

v tuzemsku nezřízenému
pití oddává na 700 tisíc lidí. To je

dvakrát více, než psychiatři odhadovali
v předchozích letech.  Stírají se také
rozdíly mezi muži a ženami.
Loni spáchalo sebevraždu 1352
Čechů. V ČR je proti obyvatelům vede−
no 4,5 milionu exekucí. Při pracovních
úrazech umírá cca 100 lidí ročně. 
Statistika obětí na silnicích zůstává
děsivá, 547 mrtvých v roce 2019.
Podle posledních zpráv neubývá mrt−
vých ani při současné pandemii, kdy je
provoz na silnicích o dost menší.
Světová zdravotnická organizace bije
na poplach: 4400 lidí denně umírá na
tuberkulózu. Lidé se poprvé nakazili
tuber kulózou od kočky.

Dost lidí přemýšlí nad tím, co je horší.
Zda koronavirus, nebo opatření na
omezení šíření infekce. V  křišťálové
kouli jsem viděl odpověď. Koronavirus
je nebezpečný na 75 %, opatření vlády
na zvládnutí epidemie jsou „nebezpeč−
ná“ na 75 % (samozřejmě tím myslím
dopady těchto opatření).
Že infekce bude mít důsledky, každý ví
a ekonomové už začínají počí tat.
Například bude se méně cestovat. Podle
mě jen 75 % obecně, cizinců ubyde
o 50 %. Proto skončí mnoho ubyto −
vacích zařízení. Služby těch, co zůsta−
nou, budou zlevňovat. Stejné to bude
s cestovními kancelářemi. Podle mě jich
35% skončí. Do zahraničí odcestuje jen
65% z původních zájemců.
Kulturní akce bude navštěvovat jen
65 % lidí, oproti dobám minulým. 
Patrně jen fanoušci sportu budou věrně
dál v  původních počtech navštěvovat
sportovní akce.
Nemovitosti jsou samostatnou kapi −
tolou. 25 % lidí, kteří mají hypotéky, si
budou rozmýšlet, zda zůstávat v riziku
nesplácení (a následné exekuce) a své
nemovitosti raději prodají. Podle mé
křišťálové koule spadnou ceny nemovi−
tostí v průměru o 25 %. 
Předpokládám 6 % nezaměstnanost,
snižování platů, nejistotu v zaměstnání.
Protože státní sektor je placen ze sou−
kromého sektoru, dojde automaticky
k  úsporám i ve státní správě, a to
o 20 % státních zaměstnanců.
Neziskové organizace se budou muset
obejít bez dotace státu a díky tomu jich
50 % skončí svoji činnost.
Lidé budou méně utrácet, už všichni
nebudou kupovat všechno. Ti předví−
daví budou více šetřit a některým nic
jiné ho nezbyde.
Viděl jsem v křišťálové kouli, že pona−
učení si z této situace vezme jen 30%
populace a do tří měsíců většina lidí
(až na těch 30 %), skončí s  dobro −
srdečností, soudržností a s láskou
„k bližnímu“ (jako vždy). 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Stále koronavir? Asi už jsou 
důležitější věci !
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POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá
a dob ře zaplatí za ple cho −
vé ce du le, plakáty, sta ré
po hlednice či určené
fotografie do roku 1945,
uvítám sbírku či pozů −
stalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 20087

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 20028 

MÁTE doma nábytek
a chro  mový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.)
zda rma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel. 608887371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Od −
po vím.  RR 80225

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.

Chromový a trubkový 
nábytek. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či

prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM STARÉ peřiny
a nedrané peří. Tel.:
720543953. PM 20022 

KOUPÍM tato křesla 
a tento typ křesel.

Chromový a trubkový 
nábytek. Stav nerozhodu−

je. Stačí napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

Tel.: 776599696 
a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a veterá−
ny, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960.   Vy −
koupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sbě −
ratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.
cz. PM 20059

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

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky, šav−
le, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky,
odznaky, medaile a vy−
znamenání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel. : 603872698 PM
20034

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli −
 níkový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvět lení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slu −
šovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky
jsou v  pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaří −
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 20023

 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s  rameny do 

pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena do−
hodou. Tel.: 604867469
PM 20025 

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel a náby−

tek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí 

napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:  slavoj.pikovice

@seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80224

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma −
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 20026

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. 
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 20027

57/172 hledá osamělou
pohodářku veselé povahy
pro zbytek života, věk
od 50 do 60 let, tel.:
776560074. RR 20281

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

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

RR 20027

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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JÁ NA FOTCE, něžná
i váš nivá, zaženu tvůj 
splín. Miláčku volej, 
budu ti vším. Tel.:
739869771 (SMS ne).
KŘI PM 20078

SLUŽBY A−Z, 500–1000
Kč/h. Tel.: 607841760.
KŘI PM 20079 

Požáry v Jihočeském kraji loni způsobily celko−
vou škodu za více než 149 milionů korun. Je to
přibližně o 20 procent více než v roce 2018.
Hasiči loni zasahovali u 1152 požárů. Znamená
to téměř pětiprocentní meziroční nárůst.

„Na území Jihočeského kraje nejčastěji hořelo
v okrese České Budějovice, kdy bylo 275 požárů.
Naopak nejméně na Prachaticku, kde se jednalo
o 77 požárů,” uvedla analytička českobudějo −
vického statistického úřadu Petra Dolejšová na
základě podkladů HZS Jihočeského kraje.

Podle počtu požárů Jihočeský kraj představuje
celorepublikový průměr. Nejvíce práce za posled−
ních 20 let měli hasiči v regionu v roce 2003.
Tehdy likvidovali více než 1600 požárů.

Nejkomplikovanější zásah loni hasiči měli
v Lenoře na Prachaticku. Na začátku října výbuch
plynové lahve a následný požár zlikvidoval obytný

dům. Při neštěstí zahynul jeden člověk, devět lidí
bylo zraněno a dalších 19 muselo na čas opustit
své domovy. Výbuch částečně poničil dva sou−
sední obytné domy. Hasiči na místě zasahovali
několik dní.

Také letos už měli hasiči v kraji hodně práce.
V průběhu dubna, kdy bylo poměrně velké sucho,
vyjížděli denně k několika případům ohně u suché
trávy, hrabanky i lesních porostů. Byl dokonce
dočasně vydán zákaz rozdělávání ohňů ve volné
přírodě. 

„Pokud by se situace opakovala, není vylouče−
no, že tento stav se bude opakovat. Uvidíme taky,
jaké bude letošní léto. Podle některých předpově−
dí meteorologů má být opět velmi suché,“ po −
dotkla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. 

(pru), foto: HZS JČK

Požárů bylo o dost víc!




