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Film o nejslavnějším psu
se natočí i v Táboře
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Babiše štve zastaralá technika armády
E−mail: novinyrozhled@seznam.cz

E−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz

Sochy z písku už jsou
zase v Písku

Je ostuda, že česká armáda ve
velké míře stále využívá zastara−
lou ruskou techniku. Nákup nové−
ho vybavení pro vojáky je jedním
z důvodů, proč stát nesmí omezit
financování armády. To prohlásil
nedávno premiér Andrej Babiš při
návštěvě 42. mechanizovaného
praporu v Táboře.

Premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar uctili památku padlých vojáku v zahraničních misích
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Premiér Andrej Babiš se sluchátky

„Postupně musíme tu techniku
doplňovat. Jeden z úkolů armády je
pořídit asi 1200 vozidel, která budou
mít už jinou kvalitu,” řekl Babiš
s tím, že táborský – „Svatováclav−
ský“ prapor je sice jedním z nejlépe
vybavených v republice, přesto na−
příklad stále používá přibližně 50 let
starý terénní automobil.
Sám si také prohlédl základnu,
a dokonce se zúčastnil i prezen−

tačních střeleb na vojenské
střelnici. Vznikla také poměrně vtip−
ná fotka premiéra se sluchátky. Ty
mají bránit poškození sluchu při
střelbách. Spolu s ministrem obrany
Lubomírem Metnarem uctili společ−
ně památku padlých vojáků v zahra−
ničních misích, které znovu označili
za hrdiny dnešní doby.
„Rozpočet na letošní rok na obra−
nu měl být přibližně 75,5 miliardy
korun. Kvůli následkům koronaviru
klesne na 72,6 miliardy. Pokud se

potvrdí hospodářské prognózy,
české výdaje na obranu by mohly
v roce 2021 činit 1,46 procenta hru−
bého domácího produktu a překročit
tak závazek vůči Severoatlantické
alianci, který je 1,4 procenta. Roz−
počet na obranu na příští rok by měl
být 85 miliard korun,“ uvedl ministr
obrany Lubomír Metnar, který
s Babišem na jih Čech přijel.
„Byli bychom velmi naivní, kdy−
bychom si mysleli, že armádu po−
třebovat nebudeme,” řekl ministr.

„Táborští vojáci dostanou nové
střelné zbraně BREN, balistické přil−
by a vesty,“ dodal ministr.
Premiér s ministrem obrany v Tá−
boře uctili památku tří vojáků me−
chanizovaného praporu, kteří za−
hynuli před dvěma lety při misi
v Afghánistánu.
„Jsou to oběti, na které budeme
vždycky vzpomínat s úctou. Byli to
velcí profesionálové a výborní vojá−
ci,” řekl Metnar.
(pru)
Foto: Úřad vlády

Královna naivních obrázků

Emma Srncová

Lázně v novém
Třeboňské Bertiny lázně se vrá−
tily do provozu. Nejenom po
uvolnění koronavirových ome−
zení, ale i po rozsáhlé rekon−
strukci pokojů a stavbě nové
kuchyně a jídelny.
Obnovou prošlo 86 pokojů.
Proslulé léčebné zařízení do −
stalo i novou kuchyň a jídelnu.
Ty budou v provozu od 8. červ−
na. Investice se vyšplhala na
bezmála čtvr t miliardy korun.
Město teď připravuje stavbu
venkovního wellness s bazény
s vyhřívanou vodou v parku
u druhých Lázní Aurora za
100 milionů korun.

Když se řekne Emma Srncová,
všichni si vybaví roztomilé obra−
zy a obrázky. Právě tahle krá−
lovna českého „naivního“ umění

Obora
k pronájmu
Legendární Stará obora u Hlu−
boké nad Vltavou je k pronáj−
mu. Lesy České republiky nyní
na ni vyhlásily výběrové řízení.
Důvodem jsou prý finance les−
ního podniku. Součástí výběro−
vého řízení je i bývalá Schwar −
zenberská lovecká chata, přes
600 kusů zvěře a1510 hektarů
půdy. Zájemce musí složit jako
kauci cenu přes 4,1 milionu ko−
run. Podle kritiků by si ale jedna
z nejstarších obor u nás zaslu−
hovala spíše vyhlášení krajin−
nou památkovou zónou či za−
psání na seznam UNESCO.

Stát zaplatí
cyklostezku
Projekt Vltavská cyklostezka,
při němž by v příštích pěti le−
tech měla vzniknout téměř 189
kilometrů dlouhá cyklostezka
z Nové Pece na Šumavě až
k soutoku Vltavy a Lužnice
v Týně nad Vltavou na Českobu−
dějovicku, podpoří většinově
stát. Náklady jsou přitom
obrovské! Přesahující miliardu
korun. Většinu má uhradit stát,
tedy ministerstvo dopravy. Cí−
lem projektu je podpora turis−
tického ruchu a údajně snazší
život obyvatel Jihočeského kra−
je. Stezka už vzniká a zahrnuje
i části, které jsou vybudované.
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Emma Srncová s dcerou

je poloviční Jihočeška. Když ne−
musí být v Praze, je na své cha−
lupě na Českokrumlovsku, kde
strávila i čas během koronaviro−
vé pandemie.
Kromě ní se stejnému koníčku
věnuje i její dcera, jedno ze tří dětí,
známá herečka Bára Srncová, kte−
rou diváci znají jako Rampepurdu
ze seriálu Bylo nás pět. Dnes již
bývalý manžel Emmy Srncové, Jiří
Srnec, založil legendární černé di−
vadlo. Málokdo ale zná dráhu
Emmy, kdy z původní modelky se
stala uznávanou výtvarnicí.
Emma Srncová vystudovala
gymnázium. Ve druhém ročníku
začala navštěvovat kurz pro mane−
kýny a už v šestnácti letech absol−
vovala svůj první zahraniční zájezd
do Vídně. Po maturitě se živila
jako fotomodelka nebo točila re−
klamy a jezdila na módní přehlídky.
V roce 1960 nastoupila do Čer −
ného divadla Jiřího Srnce jako
herečka a zde zůstala dvacet let.
Malovat začala až v Černém divad−
le pod vlivem svých kolegů vý−
tvarníků. Později spolupracovala
na divadelních výpravách, dělala
kulisy, malovala oponu a vytvořila
celou výpravu k Modré pohádce
v Bratislavě.

„Profesionálně jsem
začala malovat až po
rozvodu s Jiřím, někdy
v roce 1980. Nechala
jsem se zaregistrovat
u Fondu výtvarných
umělců v oboru hračka
a loutka. Vystavovala
jsem už na mnoha místech
světa, např. v SRN, Velké Británii,
Španělsku, Monaku, Švýcarsku,
Portugalsku, ale hlavně u nás,“
říká Emma Srncová.
Jako mnoho žen, i ona si prošla
vážným onkologickým onemocně−
ním. Díky snaze žít a své skvělé
rodině nemoc překonala. Jak ale
říká, v něčem ji to posunulo.
„Když jsem onemocněla, dala
jsem sama sebe na první místo.
Ale pořád ještě prožívám všechno,
co se týká mých dětí a vnoučat.
Jsem rodinný typ, nebo spíš
taková kvočna, která se snaží mít

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

všechny pod svými ochrannými
křídly. Včetně naší fenky Pupiny,
která je můj parťák. Je až neuvěři−
telné, jak se o mě zvlášť ten po−
slední rok starala. Při malování je
člověk ve svém vlastním světě
a nepotřebuje k tomu nikoho jiné−
ho,“ říká Srncová.
Maluje a vystavuje jen veselé
obrazy. Má prý i pár těch smutněj−
ších, ale ty nevystavuje. „Chci lidi
těšit, bavit a ne aby byli smutní,“
dodává Emma Srncová, která za
svou kariéru měla už téměř na 200
výstav u nás i v zahraničí. (pru)
Foto: archiv
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Krumlov počítá ztráty
Český Krumlov odhaduje letošní
ztrátu z příjmů z turistického ruchu
v souvislosti s koronavirem na
50 milionů korun. Město muselo
zrušit vše, co jen šlo.
Do toho také Jihočeské divadlo
zrušilo sezónu na otáčivém hledišti,
kam jezdí každý rok kolem 60 000
diváků. Značný je výpadek zahra−
ničních turistů.
Radnice podnikatelům odložila
platby nájmů a odpustila poplatky
za předzahrádky. V létě chce lákat
české, německé i rakouské turisty
na kulturní akce. Koncerty budou na
třech pódiích, město nabídne i Ozvě−
ny Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary či gastronomii.

„Na letní akce dáme z rozpočtu tři
až pět milionů korun,“ uvedl místo−
starosta Martin Hák.
Do Českého Krumlova za normál−
ního stavu míří ročně dva miliony tu−
ristů. Kvůli pandemii tam teď nejezdí
téměř žádní, město zrušilo i řadu akcí
včetně Slavností pětilisté růže, jež
navštěvuje kolem 23 000 lidí. Česko−
krumlovský rozvojový fond, dceřiná
společnost města, snížil v květnu
parkovací poplatky o polovinu.
„Chceme podpořit zejména vý−
letníky, kteří přijedou na otočku,

na oběd, na kafe, na procházku”
řekl Hák. Na jednom ze dvou place−
ných stání pro zájezdové autobusy,
pod bazénem, budou nově parko−
vat karavany. Město zaznamenalo
velkou poptávku po parkování
obytných vozů, dalším místem by
mohlo být parkoviště P4 u zá −
mecké zahrady. Z bus stopů bude
výpadek v příjmech v desítkách
milionů korun.
Zájem o ubytování v Krumlově,
jenž má kapacitu 6000 lůžek, zatím
velký není. Lidé jezdí o víkendech,
hlavně na jednodenní výlety. Rad−
nice s podnikateli připravuje pro−
gramy na léto, cílené na Čechy, Slo−
váky, Němce a Rakušany. Restau−
race by měly změnit
ceny, někde i vylep−
šit servis. Město bu−
de velkou tavernou.
V Krumlově bu−
dou přes léto tři pó−
dia. Jihočeská fil−
harmonie odehraje
koncerty s Danem
Bár tou, Nezmary,
Ondřejem Rumlem
nebo Ivou Bittovou,
s níž dnes ve městě
natáčela klip. Přijet
by mohli i Matěj
Ruppert, Václav Hu−
deček nebo Wohnout. V květnu
pořádalo město streamovaný kon−
cert, kde zpívali Dagmar Pecková
i Ondřej Brzobohatý a jejž sledovalo
120 000 lidí.
„Chceme atmosféru, že se pořád
někde hraje. Kdykoli návštěvník při−
jede, měl by mít nabídku. Hudbu,
loutky, žonglování, budeme bavit
lidi,” dodal Hák. V kině chystá radni−
ce ozvěny karlovarského filmového
festivalu, ze sportovních aktivit pla−
vání v řece, volejbal i vycházkové
okruhy.
(pru)

ZLATÁ HOREČKA ATAKUJE
VRCHOL
Výkup zlata ve Zlaté Bance se vyplatí
Podle MMF činilo v roce 2019 glo−
bální zadlužení 253 bilionu dolarů,
což představuje 322% HDP celého
světa. To bylo v roce 2019 před
celosvětovou pandemií. Nyní nejví−
ce zadlužené státy balancují
na hraně bankrotu. Proto se
stále více velkých hráčů na
světových trzích uchyluje
k investicím do zlata. Po−
ptávka po žlutém kovu tak
jeho cenu neustále zvyšuje.
Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlej−
ší a nejjednodušší způsob,
jak své peníze znovu zhod−
notit. Aktuální cena se pohy−
buje okolo 41 000,− Kč za

unci. „Své zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit na
velmi zajímavé finanční částky“
konstatuje vedoucí Zlaté Banky
v Plzni, který podle svých slov za
poslední dobu pocítil značně stou−
pající počet zákazníků.
Paní Zemanová se rozhodla na−
vštívit Zlatou Banku v Plzni a infor−
movat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých šperků
po rodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, dostala
jsem 11 tisíc korun, za které jsem si

koupila nějaké nové oblečení, dárky
pro děti, něco do domácnosti a ješ−
tě mi zbylo“ 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. Ne−
váhejte a přijďte ke skutečným od−
borníkům. Vše bez průtahů a s pro−
fesionálním zjištěním ryzosti kovu.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vpravo 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.

Polovina nových bytů je v rodinných domech
Polovina nově dostavěných bytů v Ji−
hočeském kraji je v rodinných do−
mech. Zbytek v bytových objektech.
A to přesto, že se na jihu Čech sta−
vební boom poměrně slušně rozjel.
Jen za první čtvrtletí se v kraji
začalo stavět 581 bytů, meziročně
téměř o deset procent víc. Je to
nejvíc za první čtvr tletí od roku
Rozhled – Jižní Čechy 6/2020

2006. „Stavební firmy letos od led−
na do března v jižních Čechách do−
končily 489 bytů, proti loňsku o ne−
celých pět procent méně. Ze všech
dostavěných bytů jich bylo 256
v nových rodinných domech,“ uvá−
dí Český statistický úřad.
Téměř o dvě třetiny klesla mezi−
ročně stavba bytů v nových byto−

vých domech. V kraji mírně, s podí−
lem 55 procent, převažovaly byty
rozestavěné v rodinných domech.
„Nejvíce, téměř 28 procent
všech bytů, se začalo stavět
v okrese Tábor, pětina na Česko−
krumlovsku. Nejmenší podíl, 6,5
procenta, zaznamenalo Písecko
s 38 byty,“ uvádějí statistici.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Ve třech okresech zaznamenali
statistici meziroční nárůst do −
končených bytů, na Strakonicku se
číslo téměř trojnásobilo na 60.
V České republice se za první tři
letošní měsíce dostavělo 8000 by−
tů. Proti stejnému období loňského
roku poklesla výstavba o 1,3 pro−
centa.
(pru)
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tce
Krá od

sousedů Odešel fotograf slavných,

Mladí
kriminálníci
Horní Rakousy zápasí s po−
měrně extrémně zvýšenou kri−
minalitou mladistvých a mla−
dých dospělých lidí. Počet
případů se zde podle policej−
ních statistik zvedl za dva roky
o neuvěřitelných 20 procent.
Region zaznamenal o více než
1100 případů, a v metropoli
Linci dokonce počet trestných
činů u mladistvých se zvýšil
o polovinu, na 1835. Nejvíce
bylo krádeží, ublížení a loupeží.
Znásilnění se pachatelé mlad−
ší 18 let dopustili loni ve 31
případech. Nejproblematičtější
jsou skupiny s migračním pů−
vodem.

Lékař utekl
Šokující případ řeší rakouská
Lékařská komora i policie.
Přímo od operace 71letého
pacienta v kritickém stavu
odešel na klinice v Linci vrchní
lékař a senior s prasklou
aortou na následky komplikací
zemřel. Takový případ ra −
kouské zdravotnictví prý ne−
pamatuje. Důvodem lékařova
odchodu byl prý termín v jeho
privátní ordinaci. Operatér byl
do úplného prošetření události
postaven mimo službu. Kromě
kárného řízení jej možná čeká
i soud.

Jihočech Felix Pašek

Patřil k velikým profesionálům, chorobu nebo komplikace zemřeli
nesmírně hodným, poctivým, ale například i Karel Hála nebo Radoslav
i k vtipným lidem, kterých je podle Brzobohatý.
všeho jako šafránu. Takto hovoří
„Už jsem doma, musím se šetřit,
známí, přátelé i rodina o Felixi ale zároveň trénovat. Mám chodit,
Paškovi z Třeboně, fotogra−
fovi, který 8. května náhle
zemřel. Bylo mu 66 let.
Přitom vše vypadalo, že tu
bude ještě hodně dlouho. Měl
velké plány, těšil se z vnoučat,
těšil se na další sezónu focení
akcí nejenom na jihu Čech, kde
žil, ale hlavně v Praze.
Osud zasáhl. Felixi Paškovi
prasklo krátce po vyhlášení
nouzového stavu s koronavi−
rem aneurysma na srdeční
tepně za hrudní kostí. Byl v kri−
tickém stavu převezen do čes−
kobudějovické nemocnice. Zde
na kardiochirurgickém oddě−
lení podstoupil několikaho−
dinovou operaci. Přestože tato
Fotograf Felix Pašek byl u přátel
operace patří k nejrizikovějším
i známých osobností velmi oblíben!
a vždy s nejasným výsledkem,
pan Felix přežil. Dokonce se vše do− hýbat se. Teď budu mít alespoň čas
bře hojilo a vypadalo nadějně. Svým třídit fotky a už se těším, až od září
přátelům říkal, že sice slezl hrobní− zase začnu fotit,“ říkal do telefonu
kovi z lopaty, ale že to nevzdá. svým kolegům a přátelům, kteří mu
A přestože ruptura aorty byla ma− volali a podporovali ho. Pak ale při−
sivní, lékařům se podařilo téměř ne− šel obrovský šok. Ataka aneurysma
možné, zachránili ho. Vždyť na tuto přišla nejspíš znovu a stent, který

mu lékaři do těla vložili, nevydržel.
Nebylo mu bohužel již pomoci.
„Felix odešel tam, odkud není ná−
vratu… Byl to pro nás všechny ka−
marády, přátele a kolegy obrovský
šok. Vždyť mně a ještě kolegyni
Heleně Váňové fotil v březnu úplně
poslední akce, těsně před tím, než
to kvůli koronaviru zakázali. To byla
jeho úplně poslední práce. Proboha,
vždyť tu mohl mnoho a mnoho let
ještě být. Nemůžeme tomu uvěřit,
nikdo z nás. Felix byl neskutečný
parťák – férový, spolehlivý, slušný,
bezvadný a velmi vtipný člověk.
Moc hezky vždy mluvil o své rodině,
o své paní, dětech, vnoučatech.
Budu na něj vzpomínat vždy jen
s láskou a úsměvem na tváři,“ pro−
zradil Jihočech, PR manažer slav−
ných a řady akcí René Kekely.
Rozloučení s fotografem, který fo−
til prestižní akce, autogramiády, křty,
premiéry i řadu umělců v jejich
soukromí, se konalo v Třeboni. Jeho
ostatky jsou uloženy na zdejším hřbi−
tově. Felix Pašek všem moc chybí
a bude, ale díky fotografiím, které
vytvořil, tu vlastně bude napořád…
(pru) Foto: CZP a Felix Pašek

Nejzelenější
metropole světa
Rakouská metropole Vídeň je
nejzelenějším městem na svě−
tě. Vyhrála tak v anketě “The
World's 10 Greenest Cities
2020“, kterou vytvořila kanad−
sko−americká agentura Reso−
nace. Za Vídní jsou Mnichov,
Berlín a Madrid. Do pořadí hla−
sování o nejzelenější metropoli
světa bylo zařazeno přes 100
měst podle podílu parků a zele−
ných ploch v intravilánu, vy −
užívání obnovitelné energie,
kvality vzduchu, nabídky veřej−
né hromadné dopravy, cest pro
pěší a dalších kritérií.
4
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Půjde ředitel nemocnice do senátu?
Tomáš Fiala je již osmnáctým
rokem ředitelem nemocnice ve
Strakonicích. Během té doby doká−
zal zdravotnické zařízení dovést
mezi české a možná i evropské
špičky. Pravidelně se zařazuje
v hodnocení mezi nejlepší v zemi.
Nyní se představitel špitálu roz−
hodl, že zkusí boj o Senát.
„Senát Parlamentu České republi−
ky vnímám jako demokratickou po−
jistku v politickém systému ČR. Ze
svého pohledu vím, že právě tam je
možno některé chybné zákony opra−
vit, upravit, případně potvrdit, ale
i změnit. Podle mého názoru by tam
měli být hlavně lidé s jasným názo−
rem, spjatí s určitým regionem, kteří
už mají něco za sebou a jsou ochot−
ni pro svůj kraj nadále pracovat,“
říká MUDr. Tomáš Fiala.
Na dotaz, zda se o post senátora
pokusí sám, nebo mu bude záda
krýt nějaká strana či uskupení,
odpověděl: „Do voleb sice většinu
nominantů vysílají politické strany,
ale myslím, že právě do Senátu má
každý kandidát jít především sám za
sebe. Jsem celoživotní nestraník,
který vyznává liberálně−konzervativ−
ní hodnoty. Díky tomu mě oslovila ji−
hočeská ODS a nabídla mi možnost
kandidatury. Protože sdílím stejné
hodnoty a ideály, které definují poli−
tiku této strany, tuto nabídku jsem
přijal. Ale i tak kandiduji především
sám za sebe.“
Pokud by se Fiala do Horní komo−
ry Parlamentu ČR dostal, odešel by
z čela strakonické nemocnice, nebo
by zůstal?
„Ředitelem ve strakonické nemoc−
nici jsem osmnáctý rok, a pokud
Rozhled – Jižní Čechy 6/2020

mi voliči dají svůj hlas a budu zvolen
senátorem, rád bych i tak v této prá−
ci pokračoval. Nejsem a necítím se
být politikem v pravém slova smyslu
a nechci ztratit kontakt s praxí.
Kontakt s lékaři, sestřičkami a zdra−
votníky z naší nemocnice, ale i se
spoustou mých přátel a kamarádů.
Mezi ně patřím a vždycky patřit bu−
du,“ podotkl Tomáš Fiala s tím, že
rodina i kolegové a přátele jej v jeho
rozhodnutí podporují.
Fiala nyní v uplynulých více jak
dvou měsících dokázal, že je mu−
žem na svém místě, když tato
nemocnice zvládla koronavirovou
situaci s přehledem.
„Z této nové situace jsme se
především poučili, byla to epidemie!

Sháněli jsme ochranné pomůcky
a do jisté míry se učili je používat.
Nemyslím tím roušky, na ty jsme
samozřejmě běžně zvyklí, ale mám
na mysli speciální pláště, štíty,
respirátory… Ve Strakonicích jsme
jako druhá nemocnice v Jihočes−
kém kraji zprovoznili odběrové
místo a naše certifikovaná laboratoř
dosud provedla více než 5000 PCR
testů na přímou přítomnost viru.
K tomu se později přidaly odběry
protilátek, výsledky se zatím vyhod−
nocují,“ prozradil ředitel.
V době korona−krize celkově vý−
kon nemocnice poklesl, odpadla
plánovaná péče ambulantní i hospi−
talizační, avšak žádný zásadnější
problém naštěstí nevznikl. Nemoc−
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nice situaci ukočírovala a nemusela
se uzavírat žádná oddělení.
Na dotaz, zda je i nadále na místě
obezřetnost a může se covid−19
vrátit třeba na podzim, ředitel ne−
mocnice a taky lékař odpověděl:
„Myslím, že obezřetnosti je tře−
ba! Kombinace SARS−CoV−2 (fak−
tická definice infekčního onemoc−
nění covid−19) s chřipkou by byla
velmi nebezpečná, zvláště pro rizi−
kové skupiny, tedy chronicky ne−
mocné a oslabené lidi, seniory.
Nabádám proto k očkování proti
chřipce do příští sezony, protože
předpokládám, že anti−covidová
vakcína ještě nebude k dispozici,“
doplnil Tomáš Fiala.
(pru)
Foto: archiv T. Fialy
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Sochy z písku už jsou zase v Písku
První endoskopie
ploténky
Historicky první endoskopickou
operaci výhřezu meziobratlové
ploténky provedli lékaři v čes−
kobudějovické nemocnici. Jde
o osmé pracoviště v ČR, které
tento druh zákroku provedlo.
Tento zákrok sice nenahradí
stávající operativu degenera −
tivních změn bederní páteře,
ale je doplňkem pro indikované
pacienty. Endoskopická techni−
ka minimalizuje pozůstatky po
zákroku, rozsah rány a zcela
odpadají další záležitosti, jako
při běžné operaci. Především
pooperační bolestivost v ope−
rační ráně.

Ani koronavirová situace neza−
bránila tomu, aby letos nevznikly
unikátní sochy z písku v Písku. Le−
tošním tématem je „777 let vzniku
města“. Je jich pět, mají okolo tří
metrů a obdivují je tisíce lidí!
Lidé tak na náplavce u Kamen−
ného mostu mohou vidět díla na
téma zlatonosná Otava, město
studentů, město v pohybu, zelené
město a jihočeské Atény.
V minulých letech bylo odhalová−
ní soch vždy součástí kulturní akce
Pískoviště. Letos však město muse−
lo scénář změnit.

lepidlo. Spojitost materiálu zajišťuje
to, že je písek pečlivě zhutněný.
„Chtěli jsme poukázat na to, co
dnešní Písek skutečně charakte−
rizuje,” uvedl jeden z tvůrců Josef
Faltus.
Pokud to povětrnostní podmínky
a vandalové dovolí, zůstanou sochy
z písku v Písku až do listopadu.
(pru) Foto: Město Písek

Opravy silnic za
stamiliony
Silnice druhé třídy za více než
283 milionů korun opraví letos
Jihočeský kraj. A to i přes koro−
navirovou situaci a úspory.
Tyto projekty byly už napláno−
vány a schváleny. Práce se tý−
kají téměř 19 kilometrů vozo−
vek. Investice směřují do silnic
na Českobudějovicku, Jindři −
chohradecku, Písecku, Pracha−
ticku a Táborsku.
„Například na Českobudě −
jovicku se rekonstrukce týkají
vozovek mezi Neznašovem
a Týnem nad Vltavou, v ka −
tastru Dobšic a Dívčic. Vše
o celkové délce zhruba 5,7
kilometru za více než 93 mi −
lionů korun,” uvedl první ná−
městek jihočeské hejtmanky
Josef Knot.
Na Jindřichohradecku kraj
opraví silnice u Dačic nebo
Českého Rudolce a Třeboně.
Na Písecku rekonstrukce čeká
vozovky v obcích Paseky a Ber−
nar tice. Kraj rovněž počítá
s modernizací průtahu Pracha−
ticemi a Vimperkem.
„Jde jen o část investic, kte−
ré kraj na opravu vozovek dru−
hých a třetích tříd letos uvolní.
Počítá s tím, že v regionu zre−
konstruuje téměř 85 kilometrů
vozovek za více než 721 milio−
nů korun,“ dodal Knot.
6

„Kvůli omezení počtu lidí jsme le−
tos nemohli uspořádat Pískoviště
v tom klasickém formátu. Nicméně
jsme rádi, že jsme mohli zachovat
aspoň sochy z písku, a tím pádem
dáváme signál, že se něco v Písku
děje,” řekl místostarosta Ondřej
Veselý s tím, že město chystá ob−
dobu městských slavností na září.
Přesný program teprve připravuje.

„Doufáme, že v září nám
situace umožní si krásné
výročí 777 let založení při−
pomenout,” dodal Veselý.
Sochaři na dílech pra−
covali dva týdny. Nejprve
jemný štukový písek zhut−
ňovali do vysokých homolí
a pak z něj tvořili jednotlivé
motivy. Nepoužívají žádné
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Kraj přispěje na dovolené
Jihočeský kraj přispěje rodinám
na vícedenní rekreaci v regionu
částkou na pobyt až 300 korun na
osobu a noc. Chce tím po omeze−
ních způsobených koronavirem
podpořit turistický ruch v regionu.
Jihočeská centrála cestovního
ruchu vynaloží na tento účel část−
ku 30 milionů korun.
„Lze tak přispět minimálně na
100 000 pobytových nocí. Ces −
tovní ruch je jedním z velmi důleži−
tých segmentů hospodaření Jiho−
českého kraje. Navíc je to vý −
znamný zaměstnavatel, protože
v něm pracuje zhruba 17 000 lidí.
Přemýšleli jsme, jak podpořit ces−
tovní ruch zvlášť v této si tuaci.
Vidíme jako cestu vyzvat lidi k to−
mu, aby přijeli do jižních Čech,”
řekla hejtmanka Ivana Stráská.
Podpora se týká minimálně tří −

členných rodin. Zájemci však musí
v ubytovacích zařízeních strávit pět
až sedm nocí. Zájemcům na doto−
vané pobyty poskytne vouchery.
Loni turisté v ubytovacích zaří−
zeních na jihu Čech strávili ve dru−
hém pololetí 2,85 milionu nocí.
Podle odhadů ve stejném období za
letošek po klesne počet nocí při −
bližně o milion. Z velké části to způ−
sobí fakt, že bude omezeno cesto−
vání ze zahraničí.
Jihočeský kraj chce rovněž moti−
vovat turisty k návštěvám kulturních
zařízení, která zřizuje. Jde například
o Alšovu galerii, zoologickou zahra−
du v Hluboké nad Vltavou, divadlo
Oskara Nedbala v Táboře a řadu mu−
zeí. Kraj proto bude návštěvníkům
poskytovat slevy na vstupné do
těchto institucí, celkem na ně uvolní
9,5 milionu korun.
(pru)

Do škol investují desítky milionů
Do oprav a modernizace základ−
ních a mateřských škol investuje
Město České Budějovice přes lé−
to140 milionů korun.
Je to výrazně více než v minulých
letech. Největší částka směřuje do
základní školy Bezderevská, kde
město dokončuje stavbu technické
a přírodovědecké učebny.
„Také letos počítá město s roz−
sáhlými investicemi do mateřských
a základních škol, které zřizuje.
Z celkové částky se přibližně
70 milionů mělo do rozpočtu města
vrátit formou dotace. Objem investic
kvůli covidu−19 by se v letošním
roce neměl snižovat,” uvedl ná−

městek českobudějovického primá−
tora Petr Holický.
Projekt výše zmíněné základní
školy Bezdrevské začal už loni v lé−
tě. Město letos na přestavbu i na ná−
kup vybavení uvolní téměř 30 milio−
nů korun. Podobná částka bude
směřovat na vybudování nové
technické učebny v základní škole
Pohůrecká.
České Budějovice připravily na let−
ní měsíce projekty pro 13 základních
a mateřských škol, kdy v každém
případě přesahuje investice hranici
minimálně jednoho milionu korun.
Často se jedná o snížení energetické
náročnosti objektu.
(pru)

Některá divadla začnou hrát už v červnu
Po uvolnění koronavirových opa−
tření začnou hrát některá divadla
už v červnu.
Například to Jihočeské v Českých
Budějovicích. Hrát bude jak v sále
historické budovy, na studiové scé−
ně, tak i v Malém divadle. Kromě
Rozhled – Jižní Čechy 6/2020

čtyř her nabídne i interaktivní pro−
hlídky divadla pro rodiny s dětmi od
sedmi let. Vedení scény také ozná−
milo, že od září nově povede operu
Tomáš Ondřej Pilař, který nahradí
Tomáše Studeného. Ten zůstane
v divadle jako dramaturg.

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

pro školní rok 2020/2021:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

SLEDUJTE

důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

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

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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O senát zabojuje i Vítězslav Jandák
Srnec albín
Kuriozní zajímavost zaznamenali
lidé v blízkosti Orlické přehrady
Orlík. Jde o srnce albína, zvíře,
které se občas v přírodě vyskytu−
je, přitom není nijak zákonem
chráněné. Pokud bude mít po−
tomka, není pravděpodobné, že
by podědil bílou barvu. Bílého
srnce vidělo nezávisle na sobě
v okolí orlické přehrady hned ně−
kolik lidí. Albíni nejsou zákonem
nijak chráněni a myslivci je tak
mohou běžně lovit.

Propad turistů
Největší propad zahraničních tu−
ristů kvůli koronavirovým opatření
zaznamenal v ČR Jihočeský kraj.
Jde zatím o zhruba 40procentní
pokles, což s sebou nese značné
finanční ztráty i snížení pracov−
ních sil v cestovním ruchu. Na
pomoc cestovnímu ruchu chystá
ministerstvo pro místní rozvoj
mimořádný akční plán. Desti−
nační společnosti ale volají po
speciálním zákonu, který by roz−
dělil peníze získané z cestovního
ruchu daleko spravedlivěji.

Zrušili festivaly
V souvislosti s koronavirem bylo
jen na jihu Čech zrušeno nebo
přesunuto mnoho významných
kulturních a společenských akcí.
Teď organizátoři oznámili i to, že
se letos nebudou konat dva vel−
ké hudební festivaly – Mighty
Sounds v Táboře, tak ani Open
Air Music Fest Přeštěnice. Orga−
nizátoři se snaží většinu na−
smlouvaných umělců s jejich
programy přesunout na příští rok.
V platnosti zůstávají i vstupenky.

Dostali dotaci
Jihočeský Tábor před několika
měsíci začal s budováním tolik
potřebného dalšího zařízení pro
seniory, včetně těch s Alzhei−
merovou chorobou. Nyní radnice
od ministerstva práce a sociál−
ních věcí získala dotaci ve výši
41 milionů korun. Celkové ná−
klady na vybudování objektu jsou
téměř čtvrt miliardy korun.
Stavba se 70 lůžky, včetně tzv.
odlehčovacích, by měla být hoto−
va v únoru 2022.
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Kdysi nejpopulárnější politik v ze−
mi, exministr kultury, dnes člen
Rady ČRO a stále herec Vítězslav
Jandák, který žije většinou na jihu
Čech, bude na podzim nejspíš taky
kandidovat do senátu. Nebude
to ale za jeho původní mateřskou
ČSSD!
Jandák své členství v sociální
demokracii před časem pozastavil
právě kvůli svému angažmá v roz−
hlasové radě. Nyní se ale roz−
hodl, že zkusí vybojovat post za
část Jindřichohradeckého volební−
ho obvodu a obvod Pelhřimov na
Vysočině.
„Aby bylo jasno, není to za ČSSD,
ale ani nepřestupuji do ANO, jak
jsem už zaslechl. Mě před časem
pouze oslovila jihočeská organizace
ANO, a já jsem ji sdělil, že o tom bu−
du přemýšlet. Pokud se tak stane,
budu kandidovat jako nestraník

a nezávislý za ANO, ale nikoli jako
jejich člen,” prozradil Jandák s tím,
že už slyší některé z těch, kteří
naopak slyší “trávu růst”.
„Už jsem zaznamenal některé
‘spravedlivé’, jejichž sláva se dotýká
maximálně od Malé Strany po
Dejvice, nebo od Mezna po Tábor,
jak vypouští různé ´zaručené zprá−
vy´. Já říkám, dostal jsem nabídku
a tu zvažuji,” prozradil Vítězslav

Jandák s tím, že by kandi−
doval proti bývalým spo−
lustraníkům – senátorovi
Milanu Štěchovi a staro−
stovi Jindřichova Hradce
Stanislavu Mrvkovi.
Jandák také celou řadu
let napůl žije v jižních
Čechách na Třeboňsku,
kde má svůj srub, a od−
kud pochází polovina jeho
rodiny ze strany matky.
„Jižní Čechy jsou můj druhý do−
mov, mám je rád a myslím si, že už
jako poslanec jsem dokázal, že
mám co nabídnout. Nikdy jsem ne−
byl z těch, kteří jen mluví, slibují, že
možná něco vyřeší. Já šel rovnou,
mnoho věcí se podařilo, mnoho ne,
ale můžu se lidem podívat do očí.
Já opravdu ano…,“ dodal herec
a možná zase budoucí politik.
(pru), foto archiv

Letní dětské tábory budou, ale…
Jihočeští hygienici zřídili pohoto−
vostní linku pro provozovatele let−
ních táborů. Hygienici budou rádi,
když od organizátorů dostanou
předem seznamy dětí, aby věděli,
jestli jsou tam některá z ohnisek
výskytu koronaviru.
V jižních Čechách se rekreuje ko−
lem 40 000 dětí, až 20 procent
všech z České republiky. Takzva−
ných běhů, tedy turnusů letních tá−
borů, je v kraji 500.
„Bude nás zajímat, odkud děti při−
chází: pokud to budou naše jiho−
české děti, známe výskyt koronaviru
tady v jižních Čechách. Pokud bu−
dou děti z ohnisek, o to víc nás to
bude zajímat. Budeme chtít, aby
nám organizátoři oznamovali, když
některé dítě bude nemocné. Provo−
zovatelé jsou na sezonu velmi dobře
připraveni, osobně se sezony nebo−
jím a myslím, že společnými silami
ji zvládneme,” řekla ředitelka krajské
hygienické stanice Jihočeského kra−
je Kvetoslava Kotrbová.
Podle hygieniků bude prý lepší,
když dostanou předem seznamy dě−
tí, které na tábory pojedou. Potře−
bovat budou kontakty na rodiče.
„Vnímáme potřebu, aby se děti
v čistém, zdravém prostředí rekreo−
valy, ale také vnímáme rizika, proto
se chceme s provozovateli domlu−
vit, jak budeme postupovat, aby−
chom maximálně snižovali riziko.

Je třeba být opatrný, chceme ty děti
ochránit, ale abychom jejich životní
prostor příliš nezmenšovali,” po−
dotkla Kotrbová.
Hygienické požadavky k ochraně
proti koronaviru na letních táborech
budou záležet na tom, zda půjde
o tábor v budově, chatkách či sta−

ně, který představila hlavní hygie−
nička Jarmila Rážová.
Tábory mohou být od 27. června.
Povoleny by měly být do 300 lidí, při
příznivém vývoji epidemiologické si−
tuace hodlá ministerstvo zdravot−
nictví tento počet 8. června navýšit
do 500 lidí. U stanových táborů by

nech. Tábory budou muset dodržo−
vat pravidla osobní i provozní hygie−
ny. Vyžadovat se bude vstupní zdra−
votní filtr u dětí i ostatních účastníků
akce, a dále zvýšený zdravotní do−
hled na táboře. Vyplývá to z doporu−
čení pro tábory v letošní letní sezo−

měl být počet omezen na 100. Děti
by měly zůstávat v areálu tábora ne−
bo ve volné přírodě. Mimo areál tá−
bora by měly nosit roušky. Na tábo−
rech bude muset být dost dezinfek−
ce, mýdla, tekoucí vody a toaletního
papíru.
(pru)
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tce
Krá od

sousedů Korona−krize srazila výkupní cenu mléka

Dají lidem
šeky
Rakouská metropole chce
motivovat místní oby vatele,
aby chodili do restaurací
a kaváren a tím tak po uvol−
nění koronavirových opatření
podpořili ekonomiku. Všech
asi 950 000 domácností
s hlavním sídlem ve Vídni
dosta ne od poloviny června
šek na nápoje a jídla v res −
tauracích. Osaměle žijící lidé
dosta nou poukaz na 25 eur,
rodiny 50 eur. Rakouské hlav−
ní město to vyjde na 40 mi−
lionů eur.

Mají mokrý
sklad
V rakouském Ulrichsbergu za−
hájil provoz první dlouho oče−
kávaný mokrý sklad padlé −
ho dřeva. Je v něm uložena
kulatina z regionu Šumavy,
kde stromy pokácela bouře
Sabine. Dřevo pracovníci kro−
pí, čímž zajistí dvě zásadní
věci. Ve skladu je asi 4000
plnometrů dřeva. Než jej lesní−
ci prodají, pravidelně jej kropí.
To má snížit zhoršování kvality
a tím ztrátu hodnoty. Dřevo
zůstává déle čerstvé a kůro−
vec se do něj nepouští. Kvalita
kulatiny tak může být konzer−
vována až na tři roky.

Největší česká mlékárna Madeta
snížila výkupní ceny mléka z 8,95
koruny za litr na 8,52 koruny.
Hlavním důvodem byla potřeba
zpracovat nadbytek mléka do su−
šené podoby, což odpovídá ceně
6,50 Kč nákupní ceny, a vzniká tak
velká ztráta. Počet dodavatelů se
kvůli nižší výkupní ceně nesnížil.
„Snížení výkupní ceny je radikál−
ní, ale přesto jsme na průměrné re−
publikové ceně. A nechci jít pod
osm korun za litr. Problém je s mlé−
kem, které dodavatelé nevyvážejí
do Itálie a Německa, a to se pro−
dávalo na přelomu dubna a květ−
na na spotovém trhu za 4,50 až
5,50 koruny,” uvedl generální ře−
ditel Madety Milan Teplý.

Na spotovém trhu se nakupují
a prodávají suroviny s okamžitým
doručením. Mlékárna dělá i další
opatření. Snaží se co nejméně mlé−
ko sušit, protože je to ztrátové.

„Ale výrazně méně ztrátové než
sušené mléko je trvanlivé mléko,
kterého máme momentálně 9000
palet v zásobách. A důležité pro nás

je rychle nastartovat gastro trh.
Pánbůh dej, aby se dělal smažák ve
školních jídelnách, protože největší
problém s odbytem je eidamská
cihla,” řekl Teplý.
Při koronavirové pandemii zazna−
menala mlékárenská společnost za−
městnávající 1500 lidí rostoucí zá−
jem o porcované zboží, zejména
plátkové sýry. Prodeje se naopak
propadly u gastro výrobků určených
do jídelen, restaurací či hotelů.
Podle ředitele byl při pandemii nej−
větší problém, že se v ČR objevil
nadbytek mléka jako důsledek toho,
že se nevyváží do Itálie a snížil se
vývoz do Německa. Některým mlé−
kárnám schází potřebná zpracova−
telská kapacita.
(pru)

Země živitelka nebude!
Letošní ročník mezinárodního
agrosalonu Země živitelka nebude!
Vedení Výstaviště České Budě−
jovice se rozhodlo to pro letošek
odpískat. Důvodem byla stále
nejasná situace s koronavirem.
V areálu tak byla zrušena celá řa−
da akcí včetně jarní Hobby, výsta−
vy psů nebo i dalších projektů.
Zrušení letošního ročníku agro−
salonu Země živitelka může mít ale
dopady na prodej hospodářských
zvířat v ČR i v zahraničí a na prodej
zemědělské techniky. Jihočeská
agrární komora musí hledat náhrad−
ní termíny pro jednání představen−
stev, pro semináře i akce na pod−
poru regionálních potravin.
„Ztráta v tržbách bude letos přes
50 milionů korun. Z dalších letoš−

ních akcí, které jsme museli kvůli
pandemii zrušit, bude ztráta na trž−
bách 20 milionů korun,“ prozradil
předseda představenstva Výstaviště
Mojmír Severin.
Jihočeští chovatelé hospodář−
ských zvířat jsou rádi, že zrušení
oznámili pořadatelé včas, protože
příprava zvířat je složitá a časově
náročná. Živitelka je ale podle nich
důležitá pro prodej zvířat, jezdí tam
i zahraniční zájemci. Problém podle
nich je, že se přerušila tradice, jak
u Země živitelky, tak u veletrhu
TechAgro v Brně, který letos také
nebude.
Ředitelka jihočeské agrární ko−
mory Hana Šťastná uvedla, že vý−
staviště bude mít čas na moder −
nizace. Plánuje krytou halu pro

výsta vy zvířat, chce také
rekonstruovat pavilon Z.
„Zrušení Živitelky je smut−
ná, ačkoliv pochopitelná skuteč−
nost. Je to tradiční svátek činící
z Budějovic zemědělský pupek re−
publiky. Obchodovat s agro zbožím
se sice dá přes internet a v kamen−
ných obchodech, nicméně tu výji−
mečnou atmosféru události, na kte−
ré se dohaduje a upevňuje agro−
byznys i agro−politika, setkávají se
a nakupují myslivci, rybáři, zahrád−
káři i kutilové, se nedá ničím nahra−
dit,” uvedla Šťastná.
Agrosalon loni přilákal přes
123 000 platících návštěvníků, od−
borníků a hostů, nejvíc od roku
2003, od kdy je výstava šesti −
denní. Ve své téměř padesátileté
historii byla Země živitelka již
jednou zrušená, při povodních
v roce 2002.
(pru)

Bojí se
chroustů
Kromě koronaviru se němec−
ké Bavorsko i letos obává
invaze chroustů. Ti loni zcela
zdecimovali hektarové plo −
chy úrodné půdy a pěstitele
připravili o úrodu. Boj s nimi
je ale složitý. V Německu totiž
není přípustný žádný účinný
přípravek proti škůdcům.
Bavorské ministerstvo země−
dělství vydalo stanovisko, po−
dle něhož patří k nejúčinněj−
ším opatřením proti chrous−
tům mechanické potírání
ponrav. To je ale časově i fi−
nančně náročné.
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V Prachaticích vybudují
zázemí pro karavany
Město Prachatice chce podpořit
turismus, hlavně nyní po koronavi−
rové epidemii. Proto radnice vy−
buduje na odstavném parkovišti
kamionů stání a zázemí pro tu−
ristické karavany.

Náklady jsou okolo 750 000 ko−
run. Radnici inspiroval cestovatel
z regionu, který oceňoval, že v ně−
kterých alpských zemích jsou na
vybraných místech pro karavany
elekt rické přípojky, výlevka na
odpadní vodu i možnost čerpat
vodu pitnou.

„V Prachaticích by mohla služba
fungovat na parkovišti naproti firmě
Klima, které město již dříve koupilo
za dva miliony. Zatím slouží jako od−
stavná plocha pro kamiony, které
využívají sporadicky,“ uvedl starosta
Martin Malý.
Ve městě loni přenocovalo asi
40 000 návštěvníků. Data zahrnují
i ubytovací kapacity pro zahraniční
dělníky. Prachatické informační cen−
trum zaznamenalo loni přibližně
20 000 turistů.
Prachatice, v nichž žije téměř
11 000 lidí, mají letos vyrovnaný
rozpočet s výdaji 285,6 milionu ko−
run a stejně vysokými příjmy. Mezi
hlavní investice patří oprava Centra
ekologické výchovy Dřípatka za
21,5 milionu korun. Město letos
investuje 55 milionů a ani kvůli ko−
ronaviru investice neomezí. Na vět−
šinu z nich čerpá dotace a začalo
s nimi už loni.
(pru)

Kraj bude jednat o letišti
Jihočeský kraj bude v červnu jed−
nat o spolupráci s firmou Accolade,
která chce jako investor vstoupit do
společnosti Jihočeské letiště.
Firma ještě před vyhlášením nou−
zového stavu podala indikativní na−
bídku a teď písemně potvrdila zájem
o osobní setkání. Kraj vedl další
jednání s městem České Budějo−
vice, které chce kraji prodat svůj po−
díl v Jihočeském letišti.
Podíl města ocenili znalci na
33,17 milionu korun. Letos se na le−
tišti zatím uskutečnilo 4300 vzletů
a přistání, a to i přesto, že při nouzo−
vém stavu je areál zavřený pro za−
hraniční letouny. Počet pohybů je
srovnatelný s loňským šestiměsíč−
ním provozem.
„Významnými klienty letiště jsou
letecké školy, které provádějí vý−
cvik pilotů včetně nočních letů.
Letiště bylo také jedním z těch,
kam létala letadla při projektu Piloti
lidem s rychlým převozem zdra −
votnického materiálu. Budova heli−
portu slouží také jako místo, kde je
skladován zdravotnický materiál
pro potřeby Jihočeského kraje,”
uvedl první náměstek jihočeské
hejtmanky Josef Knot.
Rozhled – Jižní Čechy 6/2020

Vznikne nová přehrada?
Extrémní sucha posledních let vedou
vodohospodáře k plánům, jak posílit
zdroje pitné vody a vody vůbec.
Ministerstvo zemědělství zveřejni−
lo plán výstavby nových vodních
nádrží na zhruba třiceti lokalitách.
Jedna by mohla vzniknout například
i v jižních Čechách nedaleko nádrže
Římov. Jde o lokalitu v Chlumu na
Malši. O její stavbě začali technici
uvažovat už v 80. letech minulého
století. Teď je situace více než kdy
jindy aktuální.

„To, co v současné době projedná−
váme se starosty všech dotčených
obcí, je zařazení nové lokality pro vý−
stavbu vodní nádrže do strategického
dokumentu,“ uvedl generální ředitel
Povodí Vltavy Petr Kubala. Nová nádrž
by měla zadržovat zhruba 24 milionů
krychlových vody. Zatím není jasné,
zda pouhá příprava stavby začne za
deset, dvacet nebo padesát let.
Záležet bude také na financích. Právě
zde by měla pomoci Evropská unie
a finance z ní čerpané.
(pru)

„S Accolade bude hejtmanství jed−
nat o podmínkách případné spolu−
práce. Firma chce debatovat i o vy−
užití pozemků, které vlastní kraj
a jsou poblíž letiště. Aktivity kolem
letiště dlouhodobě kritizuje opozice.
Projekt měl být od začátku řešen se
strategickým partnerem a mělo být
řešeno, co a jak se bude stavět,”
uvedl již dříve šéf jihočeské ODS
Martin Kuba.
Od ledna je ve zkušebním provozu
světelné zabezpečovací zařízení, což
byla investice za 22 milionů korun.
Letiště tak může přijímat proudové
letouny do rozpětí křídel 24 metrů.
V červnu začne kraj bourat osm ob−
jektů bývalých kasáren v přední části
dolního areálu. Práce by měly skon−
čit v září. Vzniká i projektová doku−
mentace pro inženýrské sítě v dolním
areálu. Akcionářem letiště jsou z 50
procent Jihočeský kraj a z druhé
poloviny České Budějovice. Město
chce svůj podíl prodat kraji. Spo−
lečně do obnovy letiště investovali
přes miliardu korun. Letiště je od
června 2019 ve zkušebním provozu,
plný provoz by měl podle loňského
vyjádření zástupců kraje začít kon−
cem letošního roku.
(pru)
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Nádraží opraví za 800 milionů
Plašení nevyšlo
Plašení otravných havranů, kteří
ničí v Táboře život obyvatelům
i žákům základní školy, nevyšlo.
Město dokonce zapojilo i dravce,
Káně Harrisovo, ale ani to nepo−
mohlo. Radnice teď přemýšlí, co
dál? Na první pohled se pokus
podařil, ale havrani se vrátili a po−
dle obyvatel sídliště snad ještě ve
větší síle. Protože je havran zá−
konem chráněný, moc možností
není. Za plašení dravci zaplatilo
město přes 80 tisíc korun.

Omezí dopravu

Českobudějovické vlakové nádraží
zrekonstruuje sdružení tří firem.
Náklady na opravu budovy budou
okolo 800 milionů korun. Rekonst−
rukce potrvá dva roky.
Účelem projektu je provést celko−
vou revitalizaci objektu, optimalizo−
vat provozní prostory a ostatní plo−
chy upravit pro komerční využití,
zmodernizovat veškeré veřejně pří−
stupné prostory a vytvořit adminis−
trativně provozní zázemí pro za−
městnance Správy železnic.
„Na nejfrekventovanějších mís−
tech vzniknou obchodní jednotky.
Bezpečnost cestujících se zvýší
vytvořením hlavního vchodu do

Českobudějovická radnice hodlá
razantně zklidnit dopravu v cen−
tru města. Využít chce k tomu
třeba nově opravený provoz na
náměstí i v přilehlých ulicích.
Řidiči si tak už cestu přes cen−
trum prý krátit nebudou. Opatření
budou přesněji známa do konce
roku, hned pak se začne s úpra−
vami. Už teď se ale ozývají někte−
ří občané, kteří říkají, že to všem
jen zkomplikuje život.

výpravní budovy přímo z Lannovy
třídy. Celá trasa z prostoru pod−
chodů pod nástupišti přes budovu
až na Lannovu třídu bude nově

něná, patří k velmi vytíženým.
V posledních letech se díky moder−
nizaci čtvr tého ko ridoru zkracuje
doba cesty do Prahy. Nyní vlaky

plně bezbariéro−
vá,” uvedla za
Správu železnic
Nela Friebová.
Nádraží v Čes−
kých Budě jovi −
cích, jehož se−
cesní budova je
památkově chrá−

přibližně 150 kilometrů dlouhou
trasu překonají za dvě hodiny, v bu−
doucnu by to měly zvládnout za
90 minut. České dráhy obnovily
před časem expresy do Lince a ná−
dražím za standardního provozu
procházejí i tisíce turistů, kteří míří
na Šumavu a Lipno nebo se vydá−
vají splouvat Vltavu.
(pru)

Nečekaný objev pro Vimperk
Restaurování tří historických vlám−
ských tapiserií pro interiéry re−
konstruovaného zámku ve Vimper−
ku na Prachaticku přineslo neče−
kaný objev.
Pozdně renesanční tapiserie ze
sbírek státního zámku Náměšť nad
Oslavou zřejmě zachycuje jiný motiv
a také je patrně starší, než se dosud
předpokládalo. Na tapiserii je podle
všeho zobrazen starozákonní příběh
o Abigail a Davidovi.
Vimperský zámek převzali pa−
mátkáři v roce 2015, opravují ho
a zajišťují vybavení pro jeho inte−
riéry. Rekonstrukce přijde na 110
milionů korun. Vedle tapiserie ze
sbírek náměšťského zámku budou
po renovaci v jindřichohradeckých
Ateliérech tapiserií vystaveny ve
Vimperku také další dva kusy ze sbí−
rek zámku Hluboká.
„Restaurování všech tří tapiserií
vyšlo na 2,7 milionu korun,“ řekl ve−
doucí dílny Jan Fidler.
Náměšťská tapiserie zobrazující
skupinu žen a mužů ve zbroji byla
12

původně nazývána Dcery krále
Dareia vítají vojevůdce Alexandra
Makedonského a byla datována do
první třetiny 17. století. Její vyčiště−
ní ale odhalilo nové informace.

„Při konzultaci s jedním z nejlep−
ších světových odborníků na histo−
rické tapiserie Guy Delmarcelem
jsme byli upozorněni na útržky ná−
pisů na lemech tunik vojevůdce
a skloněné ženy uprostřed tapise−

rie,” uvedla kurátorka sbírek NPÚ
Kateřina Cichrová.
Vše prý nasvědčuje tomu, že je
na tapiserii zobrazen starozákonní
příběh o Abigail a Davidovi. Obvo−

dový lem tapiserie, takzvaná bordu−
ra, napovídá o datování tapiserie do
třetí třetiny 16. století. Odborník po−
dle památkářů označil náměšťskou
tapiserii Abigail a David za výjimeč−
né dílo bruselské pozdní renesance.
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Dvě zrestaurované tapiserie ze
sbírek zámku Hluboká odborníci
datují do poloviny 17. století. Jedna
z nich zachycuje tehdy velmi oblí−
bený motiv idylické krajiny, druhá
zobrazuje epizodu z biblického pří−
běhu o Juditě a vznikla v Bruselu
v jedné z nejprestižnějších tkal −
covských dílen své doby. Po svém
vzniku sloužily jako dekorace i te−
pelná izolace.
Novou trasu v komplexu vimper−
ského zámku s gotickou věží, rene−
sančními stropy a sérií secesních
výmaleb plánují otevřít příští rok.
(pru), foto: NPU
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vyvěštil:

Česko je nejpozitivnější
místo na světě
Našim největším nepřítelem je
strach, který vyvolá stres. Pro nás to
znamená ztrátu imunity a jsme na
„nejlepší“ cestě si způsobit kolaps.
Například onemocnět v sou−
časné době koronavirem
nebo udělat nějaký
zbrklý nepromyšlený
čin, který může
skončit i smrtí.
Kde se v nás bere
strach? Já tvrdím,
že strach si nese−
me z dětství. Podle
mých vizí 75 % lidí
„zamrzlo“ v dětství
a nesou si strach celý
život. Nabízí se otázka,
jak strach vytěsnit z hlavy.
V první řadě je třeba najít kolem
sebe pozitivní energii a umět se rado−
vat. My Češi máme jednu ohromnou
přednost. Ve svých věštbách jsem
přišel na to, že téměř celé Česko patří

do nejpozitivnější zóny na světě. Je
celkem 6 míst na zeměkouli, kde je sil−
ná pozitivní energie. Česká republika
je na prvním místě s 95 % pozitivní
energie, pak následuje Irsko
s 85 %, dále Kambodža,
Tchajvan, Kostarika,
část Španělska, a to
pouze oblast Kata−
lánska. Mně ve
věštbách vyšlo,
že jedna třetina
naší populace má
své předky právě
v Katalánsku.
V pozitivních zó−
nách jsou lidé chrá−
něni před obrovskými
přírodními i jinými katastro−
fami, virovým onemocněním
a dalšími nákazami. Uvedu jeden pří−
klad, kterým chci dokumentovat sílu
pozitivní energie. Podívejme se do ne−
dávné minulosti a odpovězme si na

otázku, jak jsme dopadli z těch zemí,
které okupovali fašisté. Byla to právě
Česká republika, která v porovnání
s jinými státy dopadla nejlépe. To sou−
visí podle mých vizí s tím, že žijeme
právě v té pozitivní zóně.
Podle mé teorie se nyní
nacházíme ve století
duchovna, které spo−
čívá v tom, že ctíme
základy rodiny, vzá−
jemně si pomáháme
a držíme pospolu. Věštil jsem, že ne−
přežijí ti, kteří stále myslí na peníze,
hmotné statky a ne na duchovno.
Obraťme se opět do minulosti. V první
i druhé světové válce způsobili Němci
svou dychtivostí po moci a hmotném
bohatství nesmírná příkoří milionům
lidí. Už před 20 léty jsem věštil, že bu−
dou osudově potrestání a to tak, že je
čekají obrovské potíže. Ty začali mít,
když otevřeli náruč migrantům, a to je
teprve počátek. Před osudem nikdo
neuteče. Osudu je jedno, která genera−
ce bude platit za křivdy. Tím jsem do−
šel k názoru, proč někteří lidé se dali
na charitu. Podle mé věštby 80 %

těchto lidí, kteří se věnují charitě, způ−
sobili nějakou nerovnováhu a charitou
ji chtějí kompenzovat.
Při svých věštbách každému připo−
mínám, aby si vážil toho, že žije
v Česku, kde je vůbec nejsilnější po−
zitivní energie ve světě. Mysleme po−
zitivně, protože podle mé teorie má−
me všechno v hlavě a svoje myšlenky
zhmotňujme. Využijme k tomu vhod−
né prostředí, kde je ta nejsilnější po−
zitivní energie.
Jsou to chrá−
my, kostely, ale
také les. Udělejte
silnou čáru za mi−
nulostí, když se ne−
můžete s někým do−
hodnout, domluvit.
Ne plýtvejte zbytečně energií. Pro −
blém, který vás trápí, vyškrtněte ze
života a jděte dál. Nemá cenu si sta−
vět zbytečné překážky. Užívejte na−
plno pozitivní prostředí a sílu energie,
která v České republice je.
Stanislav Brázda

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

Film o nejslavnějším psu se natočí i v Táboře
Příběh vyprávěný očima toulavého
psa Gumpa, který napsal Filip
Rožek, ilustrovala Weronika Gray
a stal se knižním bestsellerem, se
dočká filmového zpracování.

Nejen pes Hugo, ale i další svě−
řenci táborského útulku pro naleze−
né psy a kočky, se objeví v tomto
zfilmovaném příběhu Gump – pes,
který lidi naučil žít. Část snímku se
bude odehrávat v jižních Čechách.
Roli éterické bytosti Veroniky
Rybičky se ujme Eva Holubová.
Hlavní mužskou roli bude mít Bolek
Rozhled – Jižní Čechy 6/2020

Polívka, ale diváci uvidí třeba Karla
Rodena, Patricii Pagáčovou, Nelu
Boudovou v roli majitelky útulku,
Richarda Krajča, ale i další.
„Vznikl klip k písničce Protože to
nevzdám, který napsala Olga Lou−
nová, která ho s dalšími velkými jmé−
ny i nazpívala, a mě napadlo, co kdy−
bychom udělali film. Vznikl scénář
a během června bychom měli na−
táčet,“ prozradil režisér F. A. Brabec.
Ten na jihu Čech před mnoha lety
točil vůbec první český 3D film
V peřině s Lucií Bílou v hlavní roli.
Tehdy se točilo v Písku.

Příběh o Gumpovi tak i na plátně
převypráví osud plný překážek.
Bude i o lásce, která má sílu až za
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duhový most, o psí obětavosti, která
bez váhání dá svůj život i za ten
lidský. „Je to i o moudrosti zvířat,
která toho lidem tolik ukazuje, o na−
ději, kterou nelze spoutat. Gumpovo
vyprávění je mimo jiné inspirováno
skutečnými osobami, které v útulku
pracují, jen dostaly psí přezdívky
jako granule či piškot,“ prozradil
autor projektu a majitel Gumpa,
Jihočech Filip Rožek.
Psí krasavec má dokonce v tábor−
ském Muzeu čokolády a marcipánu
Petry Kovandové neuvěřitelnou věc.
„Jde o marcipánovou sochu v život−
ní velikosti Gumpa, která je, jak kdy−
by tam Gump opravdu seděl. Našim
návštěvníkům se moc líbí,“ podotkla
majitelka muzea, kde se nachází
spousta kuriozit. Například i Mistr
Bean se svým autíčkem v životní ve−
likosti, „čokoládový“ Jaromír Jágr
nebo unikátní marcipánový, realis−
tický model historického centra
Tábora. Film o psím hrdinovi Gum−
povi a jeho kamarádech by měl přijít
do kin prý ještě letos. Nezbývá, než
držet pěsti…
(pru), foto: archiv F. Rožka
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DO VYHLÁŠENÉ kavár−
ny Café Charlotte
v Železné Rudě přijme−
me na hlavní pracovní
poměr BARISTKU (pří−
prava kávy a pohárů)
a vyučenou CUKRÁŘKU.
Dále přijmeme SERVÍR−
KY. Nabízíme stabilní
práci v podniku s dlou−
holetou tradicí, celoroč−
ní práci na horách, prá−
ci v mladém kolektivu,
nadstandartní platové
ohodnocení a ubytování
zdarma. Práce je vhod−
ná i pro studenty v rám−
ci víkendové brigády.
Pro více informací nám
zavolejte
na
tel.:
725835555. RR 20353

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či
určené fotografie do ro−
ku 1945, uvítám sbírku
či pozůstalost, po do−
hodě mohu přijet za vá−
mi. Mobil: 602486490.
RR 20087
KOUPÍM staré pivní láh−
ve a sklenice s nápisy
pivovarů. I jednotlivé ku−
sy, děkuji sběratel. Tel:
732170454. PM 20080

l
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KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medai−
le a vyznamenání – civil−
ní i vojenské, pohledy,
bižuterii, mince, vánoční
ozdoby. Tel. : 603872698
PRODÁM mobilní buňky
PM 20034
UNIMO, více druhů, roz−
KOUPÍM staré bankovky, měry 6 m x 2,5m x 3 m,
mince, pošt. známky, vy− po montáži vhodné jako
znamenání, odznaky aj. dílna, mobilní zahradní
sběratelské předměty, domek apod., Ejpovic−
staré motocykly a vete− kou buňku 5−6 m x 3 m x
rány, staré bakelit. rádio 3 m – více kusů, vnější
Talisman, Philips, Tele− opláštění – jemně vlnitý
funken aj. Hodiny, hodin− hliníkový plech. Vnitřní
ky náramkové a kapesní: rozvod elektřiny vč. jis−
Omega, Heuer, Glass− tičů a osvětlení. Podla−
hütte, Doxa, Prim aj., se ha, strop a stěny zatep−
stopkami i bez. Porcelá− lené. Slušovickou buň−
nové a kovové sošky, ku, obloženou palub−
sklo, lustr + lampičky, kami. Buňky jsou v pěk−
obrazy, hračky plechové ném stavu. Cena od
a bakelit., nábytek, knihy, 25000,− Kč. Dále pro−
housle, trumpetu aj. sta− dám maringotku, oblo−
ré věci do r. 1960. Vykou− ženou palubkami, zaří−
pím i celou sbírku, nebo zenou k okamžitému
pozůstalost. Sběratel. používání. Zajištění do−
Nabízím solidní jednání. pravy na místo určení.
Tel: 608979838. Email: Tel.: 604867469. PM
antikvs@seznam.cz. 20023
PM 20059
PRODÁM zemědělský
KOUPÍM STARÉ peřiny stroj Škoda 180 s nakla−
a nedrané peří. Tel.: dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
720543953. PM 20022
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Tel.: 604867469
PM 20025

ŘÁDKOVÁ INZERCE

k odběru v Klatovech,
tel.: 722660668
Cena 1.200 Kč.
RR 20027

LEVNĚ prodám sběr. vůz
Stayer 20 m3, senomet
8 kW, rozmetadlo um.
hnojiv a j. syp. hmot
500 kg. Tel. 728137467.
RR 20343

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

TISKÁRNU HP = 200 Kč,
plet. stroj = 250 Kč,
2 skříně – prádelník,
šatní – masiv – r. 1933 –
dohoda. Tel. 728137467.
RR 20344

PRODÁM 3 stavební
parcely v obci Bavo−
rov, 20 km od Čes−
kých Budějovic v no−
vé zástavbě rodin−
ných domů. Pěkné
klidné místo, 500 m
od lesa. Ing. sítě na
hranici pozemku (vo−
da, plyn, elektřina,
odpad). Cena doho−
dou. Tel.: 723247209,
702 804 913. Email.:
v.bobr@seznam.cz.
PM 20082
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PRODÁM SUV Hyundai
Santa Fe, cena 60 tisíc.
Velmi dobrý stav. Tel.:
777110010

l

odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vy−
koupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstruk−
cí a budov (sila apod.)
a výkup železného šro−
tu. Tel.: 604867469. PM
20027

CHOVNÁ stanice výmar−
NABÍZÍM instalatérské
ského ohaře bere zázna−
práce typu instalace EKOLOGICKÁ likvidace my na štěňata, odběr sr−
nových rozvodů vody, vraků osobních a ná− pen. Přednostně do mys−
kanalizace a topení kladních aut, vraky livosti. Tel.: 721124597.
v novostavbách nebo při
rekonstrukcích rodin−
ných domů. Dále ve
Měsíčník rozšiřovaný zdarma
spolupráci s českými
do domácností
řemeslníky rekonstruk−
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
ce bytových jader. Tel.:
777117311,
e−mail: se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
info@macek−instalater.cz
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
KŘI PM 20086
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

JAWA,
ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé
motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné jednání.
E−mail:klsp@seznam.cz

Tel.: 607946866
RR 20072

PRODÁM
nádrž 1 000 litrů,

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 20028
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PRODÁM Renault Scenic
1,6 V, benzin, garážova−
ný, 1. majitel, šedostříb.
metalíza, vyšší posed,
vyjíždějící sedačka spo−
lujezdce – vhod. pro mé−
ně pohyb. osoby, park.
senzory, klim., závěs.
zař., nové čepy řízení,
nové pneu, r. v. 2003,
STK 10/20. Cena doho−
dou. Tel. 728137467. RR
20342

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

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Sandra Mertová mobil: 777 730 257
e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
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Květoslava Spoustová
mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996
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PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma−
nuální převodovka. Tel.:
736139113. PM 20026
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Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 29. 6. 2020
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PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 20032

SLUŽBY A−Z, 500−1000 Kč/h
Praha, tel.: 607841760.
www.annonce−
spolecnice−607841760

l

Opraví otáčko i Bellarii
Sezóna na unikátním českokrumlovském otáči−
vém hledišti je sice pro letošní rok kvůli korona−
viru odpískána, ale rušno tu rozhodně bude.
Ovšem bez diváků. Nastoupí řemeslníci. Jak
točna, tak i zámeček Bellarie, který funguje dosud
i jako stěžejní exteriérová kulisa při představeních,
projdou opravami.

České Budějovice, jakožto faktický vlastník toč−
ny, opraví v létě otáčko. To si vyžádá až 24 milio−
nů korun. Zároveň s tím začnou v červenci pa−
mátkáři opravovat přilehlý letohrádek Bellarie.
„Jeho rekonstrukce potrvá do roku 2022 a bu−
de stát 50 milionů korun. Zámeček je ve špatném
stavu a rekonstrukci si rozhodně zaslouží,“ říká
kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko.
Sám Český Krumlov dokončuje nový územní
plán, podle nějž by nová točna měla být mimo
zámeckou zahradu. O umístění nového hlediště
by měla rozhodnout komise ministerstva kultury.

Nové zařízení vyjde na více než miliardu korun.
Podle kritiků už však ztratí představení právě pří−
mo v zahradě před Bellarii své kouzlo. Památkáři
však trvají na tom, že toto zařízení do barokní za−
hrady zámku nepatří.
České Budějovice, jimž točna patří, mají
smlouvu s památkáři o pronájmu zámecké zahra−
dy do konce letošního roku. O nové, která by pla−
tila do konce roku 2023, jednají. Přesto se sou−
časné hlediště bude opravovat.
„Oprava bude mít tři fáze, zahrne konstrukci
točny i elektroinstalaci vyjma hnacích motorů, jež
byly opraveny předloni,“ podotkli zástupci budě−
jovické radnice. Točna v Českém Krumlově přiná−
ší Jihočeskému divadlu čtyři pětiny všech tržeb,
které byly loni dohromady 55 milionů korun. V ro−
ce 2019 přijelo na otáčivé hlediště přes 58 000
diváků. Od roku 1958 navštívilo otáčivé hlediště
skoro 2,5 milionu diváků.
(pru)

Uzávěrka řádkové inzerce je 19. června 2020
Rozhled – Jižní Čechy 6/2020
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