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Svátek točí Spící město, F. A. Brabe Gumpa,
Magnusek Stáří není pro sraby
S filmaři se na jihu Čech po koro−
navirovém uvolnění roztrhl pytel.
Režisér Dan Svátek začal v rod−
ném kraji natáčet dětský dobro−
družný fantasy film Spící město.
První klapka padla v červnu v Čes−
kých Budějovicích na Žižkově třídě
„U Koníčka.“
„Uvedený termín je vlastně spíš
symbolickým začátkem natáčení.
Ve skutečnosti jsme už letos absol−
vovali několik předtáček. Nemohli
jsme si nechat ujít prázdné ulice
Českých Budějovic v době korona−
virové, což velmi konvenovalo s na−

je, s Danem Svátkem, zároveň
spo lu autorem scénáře. Projektu
se účast ní i Jihočeská filmová
kancelář.
„Jsme hrdým partnerem filmu. Již
jsme absolvovali několik setkání
s režisérem Danem Svátkem a jeho
produkčními a zprostředkovali jed−
nání s některými jihočeskými ofi−
ciálními představiteli. Filmařům po−
můžeme především v oblasti lokací,
lidských zdrojů a částečně i techni−
ky a rekvizit,“ popisuje vzájemnou
spolupráci člen týmu Jihočeské
filmové kanceláře Josef Pecl.

Tomáš Měcháček s kolegyní a dětskými herci při natáčení Spícího města

ším tématem spícího města,“ vy−
světlil režisér Dan Svátek.
Kromě krajského města se štáb
pohybuje ve Slavonicích, Kunžaku,
Jindřichově Hradci, v Českém Ru−
dolci a na dalších četných místech
převážně České Kanady.
„Pocházím z Telče a narodil jsem
se v Dačicích. Navíc máme v Čes−
ké Kanadě chalupu, takže volba
lokací nebyla těžká. Navíc i knižní
předloha filmu byla původně zasa−
zena do prostředí České Kanady,“
dodává režisér.
Autorem stejnojmenné knižní
předlohy je Martin Vopěnka, který

Eva Holubová se psem Gumpem

Ve filmu se objeví a na jihu Čech
točí i řada známých jmen – Leoš
Noha, Pavla Tomicová, Petra Buč−
ková či Tomáš Měcháček.
Film bude mít i svůj dobročinný
přesah. Producent filmu se ve
spolupráci s konkrétními správci le−
sů zavázal věnovat jednu korunu
z každé prodané vstupenky na vý−
sadbu konkrétních lokalit. Součas−
nému problému s lesy se totiž tvůrci
věnují přímo v ději filmu. Tvůrci na−
víc v období premiéry filmu uspořá−
dají akce na obnovu lesů spojenou
s autogramiádou herců.
Režisér F. A. Brabec zase na jihu
Čech, především v Táboře a okolí
točí část filmu Gump, pes, který lidi

Jiří Krampol, Rudolf Hrušínský, režisér Tomáš Magnusek (stojící)
Jan Přeučil a Luděk Sobota při natáčení filmu Stáří není pro sraby.

naučil žít podle námětu a knihy Filipa
Rožka. Ve strhujícím snímku, kde
ústřední postavou je reálný pes
Gump, jenž má i svou marcipáno−
vou podobiznu v táborském Muzeu
čokolády, budou Eva Holubová,
Bolek Polívka, Ivana Chýlková nebo
Patricie Pagáčová a řada dalších.
„Je to můj další film, který v jižních
Čechách dělám a musím říct, že je
to zatím všechno v pohodě,“ prozra−
dil režisér, který mimo jiné v Písku
před lety natočil první 3D film V pe−
řině s Lucií Bílou v hlavní roli.
Režisér Tomáš Magnusek zase
část svého nového filmu Stáří není
pro sraby o čtveřici starých kama−
rádů, kteří se vydají na svůj poslední
výlet v životě, zasadil na Jindřicho−
hradecko. V hlavních rolích diváci
uvidí Jana Přeučila, Rudolfa Hrušín−
ského st., Luďka Sobotu a Jiřího
Krampola. „Je to takový splněný
sen seniorů, kterým je dohromady
asi 350 let. Kromě jižních Čech to
budou i mé východní Čechy nebo
Praha. Práce jde zatím dobře a do
konce července bychom se vším
měli být zcela hotovi, pak bude ná−
sledovat postprodukce,“ dodal
Magnusek.
Nejdříve do kin půjde asi film
o psu Gumpovi, možná už na konci
tohoto roku, ale v příštím roce se
pak mohou diváci těšit i na dva zbý−
vající snímky.
(pru)

Herečka malých rolí

Jarmila Vlčková

Restauratéři
ušetří
Provozovatelé restaurací v Čes−
kých Budějovicích letos ušet−
ří, pokud mají předzahrádku.
Město jim kvůli pokoronavirové
situaci odpustí část nájmu za
zábor pozemku a chce tak pod−
pořit cestovní ruch a podni−
kání. Od 1. července do 30. zá−
ří zaplatí restauratéři pouze
50 procent ceny na poplatku.
Radnice proto připravuje do−
datky ke smlouvám a všechny
dotčené aktivně vyzve k jejich
podpisu.

Nová klíšťata
Jihočeští epidemiologové a hy−
gienici varují před nebezpeč−
nými klíšťaty pocházejícími
z jihu Evropy nebo subsahar−
ské Afriky a jedná se o pijáka
lužního nebo klíšťata rodu
Hyalomma. Nové druhy, které
se k nám dostaly na stěho−
vavých ptácích, mohou pře−
nášet infekční onemocnění,
a to především na zvířata.
Pro některé psy nebo koně
mohou být následky kousnutí
smr telné. Problém znamenají
i pro lidi například s oslabenou
imunitou.

Pamatujete si na paní Prchalo−
vou a později paní Krejzovou ze
seriálu Rodinná pouta a později
v další sérii Velmi křehké vzta−
hy? Seriál právě televize reprízuje
a sympatická herečka Jarmila
Vlčková tuto roli sehrála bravurně
po boku dnes již nežijícího Reného
Přibila a Kláry Jandové, která jí
hrála dceru. Málokdo tuší, že he−
rečka malých, ale výrazných rolí je
rodilá Jihočeška.
Jarmila Vlčková se narodila v ro−
ce 1953 v Táboře a už od svých de−
seti let byla rozhodnuta, že chce
hrát divadlo. Vyrůstala na ruských

jako herečka v Divadle DRAK dva−
cet let. Pak to zkoušela i mimo di−
vadelní scénu, ale nakonec zase
skončila u loutek v Divadle U staré
paní v Hradci Králové, kde působi−
la dalších patnáct let.
„Poslední roky jsem
na volné noze a věnuji
se nejmenším divákům
ve svém Divadle U staré
herečky. Hodně se na−
cestuji po celé republice
a hraju pro děti – Šíp−
kovou Růženku, O líné
Liduně a třech přa−
dlenách, Tygřík Petřík,
O statečné Hildě a pyš−
ném Halanovi,“ svěřila
se Vlčková.
Často se rodačka z Tábora
uplatnila jako filmová herečka ne−
bo v televizních seriálech – kome−
diální drama Postel, Hrdý Budžes,

Nechtějí vodní
elektrárnu
Proti stavbě malé vodní elek−
trárny na řece Otavě v Sudo−
měři u Čejetic na Strakonicku
začal bojovat Spolek Sudo−
měřské proudy. Odpůrci tvrdí,
že by to byla třetí taková
elektrár na na tamním jezu
a řeka by v půlkilometrovém
úseku včetně peřejí přišla o vo−
du. Nejenom podle spolku, ale
i podle Českého rybářského
svazu je stavba neslučitelná se
životem ryb v řece. Investor,
který s nápadem přišel, dostal
zamítavé závazné stanovisko
úřadu územního plánování
z Písku, nakonec od záměru
prý údajně ustoupil.
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V.I.P. vraždy

právě už zmíněný populární tele−
vizní seriál Rodinná pouta, ale hrá−
la i v seriálech Ulice, Vyprávěj,
V.I.P. vraždy, Policie Modrava nebo
Modrý kód a zahrála si také v tele−

vizním dramatu Ireny Pavláskové
Bludičky či v dramatu Jan Palach.
Jako loutkoherečka okouzlo−
vala svým uměním v Japonsku,
USA, Tasmánii a v mnoha zemích
Evropy.
„A protože se říká, že jablko ne−
padá daleko od stromu, a tak
i moje dcera Jana Vyšohlídová vy−
studovala loutkoherectví. Dnes je
sice už v důchodu, ale herectví se
věnuje stále. Na rodný Tábor vzpo−
míná ráda a nejedenkrát ji sem
pracovní cesty zavanuly. Jarmila
Vlčková jen dokazuje, že právě
z jižních Čech vzešla celá řada
skvělých herců. I když je vlastně
„herečkou malých rolí“, kdekoli se
objeví, všude zazáří.
(pru)
Foto: Archiv J. Vlčkové
a Divadlo V Dlouhé

pohádkách. Začala chodit do dra−
matických kroužků.
„Před maturitou jsem se dozvě−
děla, že loutkové Malé divadlo
v Českých Budějovicích pořádá
konkurz na herečku, ale tenkrát
jsem neuspěla. Všiml si mě pozdě−
ji režisér Josef Krofta a ten mi na−
bídl angažmá v královehradeckém
DRASKU. Po roce jsem se sice
chtěla dostat na DAMU a studovat
činoherní herectví, ale na radu ře−
ditele divadla Jana Dvořáka jsem
se rozhodla pro loutkoherectví,“
vzpomíná Jarmila Vlčková.
Později po vystudování loutko−
herecké katedry DAMU působila
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Máte doma staré šperky a nevíte
co s nimi? Potřebujete peníze?

PŘIJĎTE K NÁM DO ZLATÉ BANKY!

Zdraží daň z nemovitosti
Strakonická radnice po odeznění
koronaviru své občany, respektive
majitele nemovitostí, moc nepotě−
šila. Naplánovala zvýšení daně
z nemovitostí, a to poměrně zásad−
ně. Platit má od ledna 2021. Město
tím chce do kasy získat peníze,
které jí vypadly právě kvůli situaci
s covidem−19.
Z daně jde do rozpočtu města
zhruba 17 milionů korun, což jsou
tři procenta z ročních příjmů, příští
rok by to mělo být tak 34 milionů.
„Průměrná rodina vlastnící nemo−
vitost, tedy byt, po zdražení zaplatí
o 300 korun víc,“ uvedl místosta−
rosta Rudolf Oberfalcer.
Jiní lidé však zaplatí i o mnoho ti−
síc korun více, například majitelé
domů, vil a podobně. V průměru to
bude 300 až 500 korun, ale jsou i ti,
kteří dají o dva a více tisíc korun.
Pro zvýšení daně hlasovalo 18
z 19 přítomných zastupitelů. Město
chce vyšší příjmy z daně využít na
opravu a údržbu ulic.
„Daň z nemovitosti souvisí s tím,
že každý tady má nějaký majetek,
byty, garáže. Mohou to být i za−
hraniční řetězce, které tady vlastní
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retailové obchody, vedou k nim ko−
munikace, uklízí se město i pro ně,
sváží odpad. V momentě, kdy vám
vypadnou příjmy a stát přenáší bří−
mě na obce, hledáte zdroje,“ dodal
místostarosta Oberfalcer.
Krok radnice kritizuje opozice.
Hlavně proto, že po koronaviru kaž−
dý obrací korunu a zvýšení daně je
pro mnoho lidí i zásadnějším zása−
hem do rozpočtu.
„V současné době je velká nejisto−
ta, zda se podnikatelé dokážou vrátit
zpátky do fáze, v jaké byli před ko−
ronavirem, jestli se vrátí lidé do za−
městnání za 100 procent a ne za
60 procent platu. Navíc jsem neviděla
žádnou jinou variantu, kdy by vedení
nabídlo kompenzaci propadů příjmů
do rozpočtu. V době koronakrize se
poskytovaly úlevy na nájmu v objek−
tech města, kdežto lidé, kteří si to po−
řídili za své finanční prostředky, ať už
na to mají hypotéku nebo úvěr, těm se
neposkytlo nic a za odměnu jim ještě
zvýšíme daň z nemovitosti?” uvedla
zastupitelka Miroslava Zralá.
Nicméně zvýšení daně je přijato
a majitelům nemovitostí nezbývá,
než se s tím smířit.
(pru)

Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny,
která v podstatě neustále roste.
Trochu jinak je tomu u šperků.
Staré šperky mají cenu pouze
v obsahu zlata a nikoliv ja−
ko výrobku s přidanou
hodnotou. Tako vé zlato
není vhodné k držení jako
domácí rezerva a ani není
vhodné ho nakupovat jako
investici. Takové šperky
podléhají módním tren−
dům a za nějaký čas mají
jen hodnotu drahého kovu.
Staré zlato lze velmi dobře
zpeněžit také v Plzni u so−
lidní instituce, a to ve
Zlaté Bance. Paní Strna −
dová se to dozvěděla od
své známé, která se jí zmí−
nila o nás.

Paní Strnadová měla doma staré
prsteny, ještě po prarodičích, něko−
likero rozbitých náušnic a stříbrnou
minci. Netroufala si je prodat, ale
zašla k nám, aby si udělala předsta−
vu, jakou hodnotu asi mohou mít.
Jak paní Strnadová říká: „Byla jsem
překvapena, když mi ten milý pán
oznámil, že těch pár věcí mohou
ode mě odkoupit za 9 500 Kč!
Chvíli jsem váhala, ale nakonec
jsem do toho šla. Když teď někde
slyším, že se někdo bojí nebo neví
kde prodat zlato nebo stříbro, velice
ráda se mu zmíním o možnosti
prodeje ve Zlaté Bance.“

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jak vidíte, i z drobností, které
Vám leží doma, můžete získat ne−
malé peníze, kterými si můžete vy−
lepšit rodinný rozpočet a třeba si
něco koupit, po čem již delší dobu

toužíte nebo udělat radost
svým blízkým. Přijďte k nám
a nechte si cenu Vašich šper−
ků, mincí i jiných předmětů
ze zlata či stříbra ocenit.
Obslouží Vás ochotný a od−
borně proškolený personál.
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjiště−
ním 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.
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tce
Krá od

sousedů

Osud Hitlerova
domu
Po letech nejasností je už roz−
hodnuto, co bude dál s kontro−
verzním rodným domem nacis−
tického vůdce Adolfa Hitlera v ra−
kouském Braunau. Poté, co byl
objekt majitelce vyvlastněn za
v přepočtu 21 milionů korun, se
v něm usídlí zástupci práva
a spravedlnosti.
Hitlerův dům bude přebudo−
ván na policejní stanici. Všechny
úpravy na fasádě z doby nacis−
mu budou odstraněny. Změna
má bránit tomu, aby se dům, kde
pozdější diktátor strávil první mě−
síce života, stal poutním místem
neonacistů. Sanace za pět milio−
nů eur má skončit v roce 2023.

Důchodci
si polepší
Zatímco část českých seniorů tře
bídu s nouzí, důchodci v soused−
ním Německu si zásadně polepší.
Od července jim stát přidal pe−
níze. Průměrný důchod je tam ko−
lem 40 – 45 000 korun měsíčně.
Asi 21 milionů důchodců v Ně−
mecku dostane přidáno zhruba
o 4 až 4,5 procenta, tedy asi o 50
až 60 eur. Standardní penzi do−
stávají lidé, kteří 45 let platili so−
ciální pojištění jako průměrně vy−
dělávající. Loni důchody stouply
v Německu o tři až čtyři procenta.

Více tuzemských
potravin
Nejenom u nás, ale i u sousedů
v Rakousku se bojuje za větší
podporu tuzemských potravin.
Zde se například řeší, že do pěti
let by měly být stoprocentně zá−
sobovány domácími produkty
hlavně veřejné kuchyně a výva−
řovny. Rakouští politici chtějí pro−
sadit, aby se do roku 2025 záso−
bovaly tamními potravinovými
výrobky kuchyně v nemocnicích,
školách, věznicích nebo třeba
domovech důchodců. Jedná se
i o podílu biovýrobků na trhu,
který by měl do roku 2030 do−
sáhnout až 55procentního podílu.
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Umí brzy odhalit vývojovou vadu
Odhalit vývojovou vadu nenaroze−
ného miminka už v počátku těho−
tenství dokáží už v ranném stádiu
těhotenství odborníci gynekolo−
gicko−porodnického oddělení ne−
mocnice v Písku. Ti začali pro−
vádět speciální vyšetření, které
zjistí s vysokou pravděpodobností
míru rizika onemocnění, například
Downovým syndromem už okolo
13. týdne těhotenství.
„Naše novinka kombinuje ultra−
zvukové vyšetření tloušťky šíjového
projasnění, které se zkráceně ozna−
čuje písmeny NT, s vyšetřením z krve
matky. Vyšetření z krve provádíme
v 10. a 15. týdnu těhotenství a ve 13.
až 14. týdnu ultrazvukem. Kombina−
ce těchto dvou metod dokáže za−
chytit až 94 procent dětí s rizikem
Downova syndromu. Tradiční jedno−
rázové vyšetření prováděné v 16.
týdnu obvykle upozorní jen na 50 až
60 procent dětí s tímto syndromem,”
řekl Michal Turek, primář gynekolo−
gicko−porodnického oddělení.
Vyšetření NT, tedy šíjové pro−
jasnění a vyšetření struktury plodu

v počátku těhotenství se provádí už
několik let. Musí je vykonávat akre−
ditovaný lékař, který absolvuje ško−
lení a následnou certifikaci meziná−
rodně uznávaným institutem.

ce,” prozradil předseda představen−
stva nemocnice a ředitel Jiří Holan.
Vyšetření není povinné, doporu−
čují je ale Česká společnost klinické
biochemie, Společnost lékařské ge−

„Osvědčení od FMF London, které
opravňuje provádět vyšetření v rám−
ci screeningu vývojových vad plo−
du, získali v letošním roce dva lékaři
gynekologicko−porodnického oddě−
lení. Proto jsme toto vyšetření nově
zahrnuli do nabídky naší nemocni−

netiky nebo ACOG – americká spo−
lečnost pro porodnictví a gynekolo−
gii. Není však hrazeno ze zdravotní−
ho pojištění. Budoucí maminky si
tak musí připravit 1000 korun, nic−
méně jak říkají odborníci, toto vyšet−
ření se vyplatí.
(pru)

Radnice mění rozpočet
Některé jihočeské radnice změní
z důvodu koronavirové situace
roční rozpočet. To je i případ Pís−
ku. Město bude letos hospodařit se
schodkem téměř 32 milionů korun.
Počítá s příjmy ve výši 846 milionů
korun a s výdaji okolo 878 milionů
korun. S tímto stavem souhlasili
zastupitelé.
Původně si město na letošek na−
plánovalo schodek asi o pět milio−

nů korun vyšší, nicméně snížilo
očekávané příjmy téměř o 30 mi−
lionů korun.
„Vychází to z predikce minister−
stva financí, očekávaného vývoje
ekonomiky a poklesu skutečně při−
jatých daňových příjmů za prvních
pět měsíců tohoto roku. Je zde ale
mimo jiné i zahrnut pokles měst−
ských příjmů vyvolaný prominutím
nájemného ve výši 2,5 milionu
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korun,” uvedl vedoucí finančního
odboru písecké radnice Ladislav
Toman. Kvůli poklesu příjmů musel
každý z odborů snížit své investice.
Některé kapitálová akce město letos
vynechá nebo je provede v reduko−
vané podobě.
Písecká radnice tak například pro
letošek odloží rekonstrukci letního
kina za 20 milionů korun a odloží
i některé další záležitosti. Situace se
ještě může změnit, což se ale proje−
ví až na podzim.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 7/2020
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Boubínský prales se mění
Národní park Šumava mění bezzá−
sahovou plochu na území rezerva−
ce Boubínského pralesa na Pra−
chaticku. Celkově se tato plocha
rozšiřuje zhruba o 55 hektarů na
139 hektarů. Park si tak chce po−
nechat větší rozlohu pralesa pro
samovolný vývoj.
Opatření souvisí i s vývojem ků−
rovce. Loni správce rezervace, kte−
rým jsou Lesy ČR, usiloval o výjim−
ku na plošné kácení v Boubínském
pralese. NP Šumava však tento po−
žadavek zamítl a nyní zpřísnil pod−
mínky pro zásahy.
„Doposud platilo rozhodnutí z ro−
ku 2015. Podle něho se mohlo za−
sahovat proti kůrovci nejrůznějšími
způsoby, od pokácení a odvozu dříví
až po loupání kůry napadených sto−
jících stromů na téměř 90 procen−
tech rezervace,” uvedla vedoucí
Správy Chráněné krajinné oblasti
Šumava Silvie Havlátková.
Nové rozhodnutí také nařizuje, že
na vrcholu Boubína se může zasa−
hovat proti kůrovci v podstatě pou−
ze metodou loupání kůry stojících
stromů. Rozloha Boubínské rezer−

vace je přibližně 670 hektarů. Na
polovině této plochy musí zůstat
stromy po pokácení ponechané na
zetlení.
„Tímto rozhodnutím se rezervace
chrání tak, aby samovolný vývoj,
který již probíhá, mohl pokračovat
bez přímých lidských zásahů dále.
Jsou zde ale také místa, která byla
člověkem zásadně pozměněna, a v
těch jsme volili takové druhy zása−
hů, aby nedocházelo k poškozování
ekosystémů, například ke změnám

vodního režimu nebo poškozování
druhové diverzity a zároveň mohla
být účinně tlumena gradace kůrovce
do okolních hospodářských lesů,”
řekla Havlátková.
Boubínský prales je třetí nejstarší
přírodní rezervace v České republi−
ce, která byla vyhlášena v roce
1858. Tvoří kombinace buku, smrku
a jedlí a je nejzachovalejším zbyt−
kem původních rozsáhlých šumav−
ských smíšených horských lesů.
(pru), Foto: NP Šumava

Nový parník pro Lipno vezli z Rakouska
Novou vyhlídkovou loď s kapacitou
pro 140 lidí přivezla na Lipno spo−
lečnost, která tu lodě pro turisty
provozuje. Plavidlo se jménem
Smetana, kterou přivezli z rakous−
kého Lince, nově přepravuje turisty
po přehradě. Společnost tak rozšíří
svou flotilu na nádrži na tři
lodě a vzroste i počet lod−
ních linek.
„Loď Smetana je dlouhá
25 metrů a má šířku pět
metrů, zatím po lipenské
přehradě přepravuje turisty
na parnících Adalbert Stifter
a Vltava. Smetana, na jehož
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venkovní palubou se vejde až 70 li−
dí, popluje po takzvaném severním
okruhu mezi Horní Planou, Dolní
Vltavicí a Černou v Pošumaví,“ řekl
manažer firmy Karel Andrle.
Žádné komplikace během trans−
portu nebyly. Firma, kterou nákup

20 let staré lodě přišla na 6,5
milionů korun, takto před osmi
lety vezla po stejné trase loď
Adalbert Stifter. Vše probíhalo
de facto stejným způsobem.
Po lipenské přehradě začaly
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výletní parníky jezdit
8. května.
Životnost lodě se po−
dle Karla Andrleho ne−
dá přesně určit, proto−
že záleží na servisu
a údržbě. Ale Adalbert
Stifter a Vltava pochá−
zejí z 60. a 50. let mi−
nulého století.
Lodní společnost v sezoně pře−
praví až 60 000 turistů. Ceny pro
letošní rok se nemění. Okružní plav−
ba po přehradě na dvě hodiny stojí
pro dospělé 330 korun.
(pru), foto: Lipno−Line
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Město prodalo letiště
Svůj podíl ve společnosti Jihočeské
letiště, které už spolklo miliardu ko−
run, prodalo město České Budějo−
vice Jihočeskému kraji. Ten se tak
stal jediným akcionářem. Město
svůj padesátiprocentní podíl akcií
prodalo za 6,5 milionu korun, tedy
za částku, která odpovídá 50 pro−
centům účetní hodnoty společnosti.
České Budějovice vlastní polovinu
akcií letiště od roku 2006. S Jiho−
českým krajem se město podílelo
na modernizaci bývalého vojenské−
ho letiště. Vizí je vytvořit z areálu
mezinárodní letiště.
„Do určité doby bylo zcela logické
podporovat fungování společnosti.
V momentě, kdy se ukázalo, že ev−
ropská dotace nebude, postrádalo
to smysl,” řekl primátor Budějovic
Jiří Svoboda.
Na přelomu let 2011 a 2012
Evropská komise zamítla grant na
modernizaci letiště ve výši 413 mi−
lionů korun.
Už předtím někteří zástupci města
pochybovali o smysluplnosti projek−

tu a velmi projekt kritizovali. Letiště,
které má plnit statut mezinárodního,
se nachází na rozloze přibližně 300
hektarů, kde stojí přibližně 120 bu−
dov. Nemovitosti v areálu vlastní
Jihočeský kraj.
„Je výhodnější, pokud bude mít
společnost jednoho majitele i vzhle−
dem k tomu, že provozovatel hle−
dá strategického partnera. Zájem
o vstup do společnosti má jedna z
firem,“ uvedl primátor.
Jihočeská metropole jen letos
dotuje provoz letiště částkou
3,3 milionu korun měsíčně. Za
zhruba 15 let do projektu investo−
vala přibližně 200 milionů. Plný
provoz by měl podle loňského
vyjádření zástupců kraje začít kon−
cem roku 2020. Přičemž kromě
pražského Letiště Václava Havla
jsou všechna ostatní v zemi pro−
dělečná. Navíc příjezd k tomu čes−
kobudějovickému je složitější kvůli
stále chybějícímu obchvatu krajské
metropole. Ten by měl být dokon−
čen za tři roky.
(pru)

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

Kotel za 100 milionů korun
Horkovod za parovod vymění pí−
secká teplárna. Práce za více než
200 milionů korun, kdy dotace kryje
40 procent, by měly letos skončit.
Teplárna začala také se stavbou
nového kotle na biomasu, jen ten
vyjde na 100 milionů korun. Na to si
společnost bere úvěr. Kvůli teplé
zimě zaznamenala teplárna Písek
propad tržeb. Za emisní povolenky
zaplatila loni teplárna 30,2 milionu
Kč, o 5,8 milionu víc, než plánovala.
„Jejich cena často kolísala a od−
víjela se od velkých ekonomických
a politických změn, zejména vlivem
brexitu a vývojem německé energe−
tiky,” uvedl ve výroční zprávě před−
seda představenstva Karel Vodička.
Rozhled – Jižní Čechy 7/2020

Ceny povolenek nejvíce ovlivnily
hospodářský výsledek. Teplárna skon−
čila ve ztrátě po zdanění 2,5 milionu
korun, předloni byl zisk tři miliony.
Letos bude také odstavený uhelný
kotel K12 a příkon druhého snížen na
20 megawatt. Teplárna proto postavi−
la záložní pětimegawattový plynový
kotel za téměř osm milionů korun.
Teplárna začala rovněž stavět ko−
tel na biomasu, jenž podle vedení
posílí energetický mix paliv, zefektiv−
ní výrobu a sníží uhlíkovou stopu.
Písecká teplárna, která zaměstná−
vá skoro 90 lidí a v níž 75,5 procen−
ta akcií vlastní město, prodala loni
323 TJ tepla, meziročně o šest TJ
méně.
(pru)

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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Miliardový
propad
Téměř miliardový propad v příj−
mech očekává letos Jihočeský
kraj kvůli koronavirové krizi.
Způsobí to pokles sdílených
daní. Ztrátu chce pokrýt z re−
zerv a neplánuje zásadní ome−
zení investic. Jihočeský kraj
původně plánoval na letošní rok
příjmy 19,1 miliardy a výdaje
19,9 miliardy korun. Kvůli
aktuální ekonomické situaci
v zemi se bude rozpočet asi
měnit. Hejtmanství už omezilo
některé výdaje a snížilo tak
částku na chod přibližně o 200
milionů korun.

Interaktivní mapu využije
i moderátorka Tomsová
Interaktivní mapu, jejíž pomocí
si návštěvníci snadno naplá−
nují cyklovýlety, připravila tu−
ristická oblast Česká Kanada
na Jindřichohradecku. Na we−
bu www.ckanada.cz nabídne
například tipy na propojení tras
různých památkových míst.
Projekt Na kole Českou
Kanadou je určený pro jedin−
ce i pro rodiny s dětmi.
„Víme, že poptávka po
cykloturistice je v této oblasti
velmi vysoká. Interaktivní
mapa nabídne trasy z míst,
jako například hrad Land−
štejn, zámek Jindřichův
Hradec, Červená Lhota

nebo rozhledna U Jakuba,“
uvedla za Českou Kanadu
Kateřina Trávníčková.
Projekt se zaměří
na místa, která jsou
dostupná na kole.
Interaktivní mapa
navíc poskytne
informace mi−
mo jiné i o tom,
jaká je nároč−
nost trasy.
Česká Kana−
da patří do pří−
hraničí s Ra−
kouskem a kul−
turní památky
či přírodní atrak−

ce v blízkosti hranic s Rakouskem na
jihu Čech navštíví ročně asi půl mi−
lionu turistů.
„Letošek je s ohledem na korona−
virovou situaci pro cestovní ruch
trochu komplikovaný. Ale je možné,
že řada lidí místo zahraničí zvolí do−
volené v České republice a budou
objevovat různá zákoutí. Měli by−
chom těmto lidem nabídnout maxi−
mum,” podotkl jindřichohradecký
starosta Stanislav Mrvka.
Česká Kanada se rozkládá mezi
městy Nová Bystřice, Slavonice
a Kunžak. Většinou tu jsou menší
obce, velký počet rybníků a rozsáhlé
lesy. Objevuje ji stále více turistů.
Každé léto sem jezdí například i bý−
valá televizní hlasatelka, moderátorka
Marie Tomsová. „Vyrážíme na kola
řadu let s přáteli a je tam nádherně.
Vždycky si ty dva týdny užíváme, po−
kud počasí dovolí, takže vřele dopo−
ručují,“ podotkla Tomsová.
(pru)

Vypustili rybník
Rybník, který obklopuje rene−
sanční a pohádkový zámek
Červená Lhota, musejí památ−
káři nechat vypustit. V jednom
místě totiž protéká hráz. Druhou
sezónu po sobě tak nebudou
v provozu lodičky pro turisty.
Vloni byl rybník část sezóny
mimo provoz, protože se od−
bahňoval. Památkáři jej vodou
napustili koncem července, ale
půjčovna loděk nefungovala.
Oprava hráze by měla začít na
podzim, náklady budou mini−
málně šest milionů korun a bude
nutné zbourat most u stavidel,
který je v havarijním stavu.

Sloupky
až za rok
Zasouvací sloupky u vjezdů do
pěší zóny, které mají elimino−
vat vjezd do centra, budou
v Českém Krumlově nejspíš až
v příštím roce. Za odsunutím
projektu stojí částečně i situace
po koronavirové situaci. Sloup−
ky budou na třech místech, od−
had nákladů je podle starších
informací pět až osm milionů.
S jejich instalací město nyní ne−
spěchá, protože turistů je ve
městě, které je jinak v těchto
měsících plné, velmi málo
a provoz téměř žádný. Sloupky
budou instalovány do zahájení
turistické sezóny 2021.
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Inspekce rozdala pokuty za 12 milionů
Pokuty za 12 milionů korun rozdala
loni Česká inspekce životního pro−
středí v Jihočeském kraji. Je to
zhruba o čtyři miliony korun více
než o rok dříve. Celkem tak inspek−
toři loni v kraji udělili sankce v 229
případech.
Nejvyšší sankci v hodnotě čtyř
milionů korun inspekce uložila firmě
H – Agrana za to, že neudělala dosta−
tečná opatření proti šíření kůrovce
na Českobudějovicku. „Společnost
umožnila dokončení vývoje nové ge−

nerace kalamitních škůdců na napade−
ných stromech. Brouci vylétli a rozšířili
se do okolních lesních porostů ve
vlastnictví této firmy i v majetku jiných
osob. Došlo tak k ohrožení dalších les−
ních majetků. Rozsah napadení v této
lokalitě neměl v Jihočeském kraji
obdoby,” sdělil ředitel jihočeského
inspektorátu ČIŽP Vladimír Jiráček.
Druhou nejvyšší pokutu na jihu
Čech za půl milionu korun dostala
společnost AVE CZ Odpadové hos−
podářství za porušení ohlašovací
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povinnosti a nevytváření finanční
rezer vy za veškeré odpady uložené
na skládku v Jindřichově Hradci.
Třetí nejvyšší pokuta byla ve výši
290 000 korun. Dostal ji provozova−
tel brousírny a lakovny, společnosti
SLR – CZECHIA za porušení zákona
o ochraně ovzduší. V kontrolách bu−
de ČIŽP pokračovat i letos a už nyní
je jasné, že sankce opět budou vy−
soké. Nejspíš výjimku bude ale tvo−
řit období březen až červen, kdy
byla doba kolem korony.
(pru)
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Parovod z Temelína už letos
vytopí část Budějovic
Jedna z největších investic
společnosti ČEZ letošního
roku je za svou polovinou.
Teplovod, který vede z Ja−
derné elektrárny Temelín až
do Českých Budějovic, bude
na začátku letošní topné se−
zóny dokončen. Teplem by
měl zásobovat asi 30 pro−
cent domácností a firem
v jihočeské metropoli.

Téměř 30kilometrový teplovod za
1,5 miliardy korun bude třetím nej−
delším v republice. Českobudějo−
vická teplárna díky tomu ušetří
80 000 tun uhlí ročně.
„Práce se dotknou řidičů i v Čes−
kých Budějovicích, ale jen mírně. Ve
městě se připravují dva velké pro−
tlaky pod komunikací. Znamená to
vedení potrubí pod vozovkou, aniž

by byla na povrchu překo−
pána. Konkrétně půjde o kři−
žovatku Diamant. Práce tam
běží už několik týdnů,“ uvedl
mluvčí elektrárny Temelín
Marek Sviták.
Teplovod z Temelína, který
tvoří na 3000 šestnáctimet−
rových trubek, které dodává
Moravia Systems, bude třetí
nejdelší v republice. Teplem zásobo−
vat okolo 30 procent spotřeby na
území krajské metropole má začít už
letos na podzim. Jeho životnost je
zhruba 30 let.
O tomto teplovodu se hovořilo řa−
du let, ale až vloni začala jeho stav−
ba. Potrubí až na pár výjimek vede
téměř podél silnice od Temelína do
Českých Budějovic.
(pru)

O slevy na dovolené
je extrémní zájem
Extrémní zájem je po koronavirové
krizi o příspěvek na dovolené pro
rodiny s dětmi. Slevové vouchery
nabídl Jihočeský kraj těm rodi−
nám, které se v regionu rozhodnou
strávit více než tři a více nocí.
Celkem hejtmanství vyčlenilo na
tento účel 40 milionů korun.
Už během první hodiny spuštění
programu zažádalo o slevový vo−
ucher na ubytování na jihu Čech 303
lidí za více než 600 tisíc korun.
Konkrétně prostřednictvím portálu
Jihočeské centrály cestovního ruchu
www.leto.jiznicechy.cz v sekci Chci
svůj voucher.
„Portál umožňuje získat turistům
v kraji ubytování s 30% slevou a až
70% slevy vstupného na různé
atraktivity,“ uvedl ředitel centrály
Jaromír Polášek.
Rozhled – Jižní Čechy 7/2020

Potěšena zájmem je i hejtmanka
Ivana Stráská.
„Velice mě těší, že je hned od po−
čátku spuštění tohoto portálu o uby−
tovací služby na jihu Čech takový
zájem. Návštěvníci, kteří sem zaví−
tají, jistě ocení, že jim nabízíme
k rekreaci čistý, bezpečný a vlídný
region s unikátní přírodou, památka−
mi, architekturou, kulturou a kvalit−
ními službami. Budeme se snažit
být dobrými hostiteli,“ řekla Stráská.
Ti, kteří mají zájem o strávení do−
volené na jihu Čech, jsou z celé
České republiky, mezi nimiž pře−
važují lokality Prahy, jižní Moravy
a Moravskoslezského kraje. Vedení
kraje věří, že se podaří nastartovat
ekonomiku a zvláště turismus, když
většina zahraničních návštěvníků se
sem letos nedostane.
(pru)

Písečný svět v Lednici
Kdo si zamiloval vědeckofantastic−
ké filmy Karla Zemana nebo romá−
ny Julese Verna, neměl by si nechat
ujít při návštěvě Jižní Moravy
Písečný svět v Lednici. Uvidí zde 16
velkých soch, které vytvořilo 8 so−
chařů. Spotřebovali 1500 tun písku
a na sochách pracovali více než dva
měsíce.
Písečný svět nesoucí název Karel
Zeman a Jules Verne můžete navští−
vit v Lednici do 31. října 2020.
Jules Verne je považován za jednoho ze zakladatelů vědeckofantastické
literatury. Ve svých románech předpověděl řadu budoucích vynálezů, jako
například videotelefon, skafandr, tank nebo kosmické cesty. Za svůj život
napsal kolem 120 románů.
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Ponorka z filmu
Karla Zemana
Vynález zkázy.
Úžasné prove−
dení filmu vy−
neslo Karlu Ze−
manovi první
místo na svě−
tové výstavě
Expo v Bruselu
roku 1958.
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tce
Krá od

sousedů Mají nové centrum pro dárce krve

Uvolní další
peníze
Rakouská vláda se rozhodla
pomoci občanům, živnostní−
kům a dalším po koronavirové
krizi. Proto schválila druhý,
takzvaný stimulační balík, který
přijde na 12 miliard eur, asi
320 miliard korun. Kabinet
kancléře Sebastiana Kurze
uvolnil na ekonomická koro−
navirová opatření už asi 50 mi−
liard eur. Nový balík zahrnuje
třeba jednorázové zvýšení
podpory v nezaměstnanosti na
450 eur, necelých 12 000 ko−
run, snížení sazby daně pro
osoby s nejnižšími příjmy na
20 procent z původních 25
procent a daňovou, až 14%
úlevu pro firemní investice.

Papež je doma
Emeritní papež Benedikt XVI.
je doma. Tedy v rodném Ba−
vorsku. Do Regensburku při−
jel, aby navštívil svého těžce
nemocného bratra Georga.
Jedná se o vůbec první za −
hraniční cestu po jeho abdi−
kaci. Je to možná naposledy,
co se oba bratři Ratzingerové,
starší Georg – taky kněz a
mladší Josef co by papež
Benedikt XVI., vidí. Šestade−
va desátiletý bratr papeže je
velmi vážně nemocný a bývalý
nejvyšší představitel katolické
církve prohlásil, že doma
v Bavorsku zůstane se svým
doprovodem tak dlouho, jak to
jen bude potřeba.
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Jihočeský Tábor má nové odběro−
vé centrum pro dárce krve. Týdně
zde počítají s asi 60 lidmi.
Vyrostlo v prostorách polikliniky
Světlogorská nákladem skoro 10
milionů korun. Investici hradila ne−
mocnice, které poliklinika patří.
„Uvedený počet dárců má zajistit
naší nemocnici dostatek krve pro je−
jí vlastní potřebu. Centrum se pod
nás vrací po 28 letech,“ uvedl ředitel
nemocnice Ivo Houška.
Před necelými dvěma lety ukončila
ve městě provoz privátní transfúzní
stanice, tudíž museli dárci krve dojíž−
dět do okolních nemocnic, nebo ji
přestali dávat úplně. Vybudování
centra trvalo tři měsíce, ale kvůli ko−
ronavirové pandemii jsme jej mohli
zprovoznit až nyní.
„Pokud by byl ča−
sem počet zájemců
o darování krve větší,
jsme schopni uve−
denou kapacitu 60
lidí rozšířit,“ dodal
Ivo Houška.
Otevření odběro−
vého centra vítá hejt−
manka Ivana Stráská.
„Za prvé jsem ráda,

že se po tak dlouhé době a mnoha
peripetiích vrací pod táborskou ne−
mocnici. Za druhé pochází z Tábor−
ska spousta dárců krve, kterým
více než dvacetiměsíční absence
odběrového místa zkomplikovala
život. A já věřím, že ti, kteří právě
kvůli těmto problémům přestali
krev dávat, se sem opět vrátí.
Darováním krve totiž opravdu darují
život,“ uzavřela hejtmanka.
(pru), foto: KÚ JČK

Budou mít halu za sto milionů?
Nová sportovní hala s kapacitou
400 diváků za 100 milionů korun,
by mohla vyrůst ve Strakonicích.
Zrealizovat projekt by měli společ−
ně město a Jihočeský kraj. Část
peněz by mohla pokrýt dotace,
město by se na stavbě podílelo su−
mou 25 až 30 milionů.
„Hala by měla stát v nevyužitých
prostorách gymnázia. Za předpo−
kladu, že by kraj vybudoval pro

gymnázium sportovní halu, tak my
bychom byli ochotni se na ní podí−
let, aby měla parametry házenkář−
ského hřiště,” řekl místostarosta
města Rudolf Oberfalcer.
Strakonice si nyní chtějí nechat
zpracovat projekt, zařídily by i sta−
vební povolení. Gymnázium by ale
muselo zbourat jednu starou budovu.
Součástí by bylo parkoviště. Odhad
nákladů vychází podle místostarosty
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z ceny podobné haly, která vznikla u
plzeňského sportovního gymnázia.
Strakonice loni opravily střechu
zimního stadionu, byla v havarijním
stavu. Opravené jsou i střechy růz−
ných tělocvičen, kde práce stály
2,5 milionu korun. Ve Strakonicích,
kde žije 24 tisíc obyvatel, je desítka
hal včetně tělocvičen. Všechny jsou
podle dřívějšího vyjádření radnice
stoprocentně vytížené.
(pru)
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Za vínem a zážitky na Jižní Moravu
V úrodné oblasti jihovýchodní Mora−
vy leží obec Starý Poddvorov. Kolem
dokola jsou známá vinařská místa,
jako například Čejkovice, Velké
Bílovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou Starého
Poddvorova a také předsedou Vinař−
ského spolku Nový Poddvorov, jehož
členy pojí úcta a respekt k vinařské tra−
dici. Ing. Ivo Padalíka jsme se zeptali.
Pane starosto, je vaše vinařská
oblast dobrým tipem pro dovolenou
či prodloužený víkend?
Určitě ano, protože u nás je spousta
zajímavých míst. Přímo v naší obci ve
Starém Poddvorově máme kulturní pa−
mátku Větrný mlýn, v Novém Pod−
dvorově regionální rozhlednu Na Pod−
luží. Z ní je jedinečný rozhled po celém
Podluží, které se táhne od Hodonína
k Břeclavi. V Čejkovicích doporučuji
prohlídku Templářských sklepů a zážit−
kovou exkurzi v bylinkovém ráji Son−
nentor, kde se vyrábějí čaje. Milovníci
cykloturisty ocení vinařské stezky, kte−
ré je zavedou mezi pohostinné vinaře a
jejich sklípky. Necelých 30 km od nás
je Lednicko – valtický areál.
Musím na vás prozradit, že jste tělem
i duší vinař a pokračujete v rodinné
tradici.
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Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku.
Vinařství je u nás na Jižní Moravě
pro každého vinaře srdeční záleži−
tostí. O tom se přesvědčíte při ná−
vštěvě každého sklípku.
Přeje letošní počasí vinařům?
Časté dešťové srážky mají velký vliv
na úrodu. Réva nám kvete, a když
prší, tak špatně odkvétá, protože

se dokonale neopylí. Výsledkem
jsou pak menší hrozny. Po květu
přichází fáze, kdy se bobule začínají
zvětšovat a to je réva nejnáchylnější
na veškeré choroby, plísně a po −
dobně. Období od poloviny června
do konce července je pro vinaře
hodně náročné. Vinař nikdy neví,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

jaká bude úroda. O ní rozhodnou
přírodní podmínky.
Můžete si vzít na pomoc chemii.
Vinaři na Jižní Moravě se vracejí k pří−
rodě, což znamená vyrábět vína bez
chemie, obhospodařovat vinice bez
postřiků a vytvářet víno jako naši
předkové před mnoha léty. Při pěsto−
vání révy se zohledňuje ve vinohradu
ekologické zemědělství. Vylučují se
veškeré herbicidy. Je to návrat k pří−
rodě. Vinohrady máme v režimu bio,
takže nespoléháme na žádnou chemii.
Vinaři dělají vína srdcem a v tom vínu
je to cítit.
Doporučíte nám bílé nebo červené
víno?
Ten, kdo nepodléhá módním vlnám, si
vychutná červené i bílé víno. Má se pít,
co chutná a s radostí říkám, že popula−
rita moravských vín roste. Dnes je
v módě bílé víno a neprávem je opo−
míjeno víno červené, které je velmi
kvalitní. Z 90 % jsou červená vína su−
chá, lehká a méně zatížená cukrem.
Život je příliš krátký, abychom pili špat−
né víno. Je na každém, zda zvolí bílé
nebo červené, ale rozhodně na vínu
z Jižní Moravy si pochutná. Srdečně
každého zvu k nám a ochutnejte mo−
ravské víno z našich vinic.
(re)
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Vesnické konzumy ukázaly své místo
Větší
promořenost
Promořenost koronavirem co−
vid−19 byla v Jihočeském kraji
vyšší, než jak ukazovala studie
kolektivní imunity na úrovni ČR,
která hovořila o jednotkách pro−
mile. Právě vzorky odebírané
počátkem května na Písecku
a Strakonicku však laboratoře
zpracovávaly rozdílnou meto−
dou než celostátně. Testy na
přítomnost protilátek na koro−
navirus u hasičů, zdravotníků,
prodavaček, řidičů a dalších do−
brovolníků prokázaly pozitivní
výsledek u 2,37 procenta lidí na
Strakonicku a u 1,2 procenta
lidí na Písecku. Vychází to ze
srovnávací průřezové studie.

Příspěvky pro
zaměstnance
Jihočeské firmy mohou až na
půl roku využít mzdové příspěv−
ky na nové pracovníky. Jde
o posílení lidských zdrojů po
koronavirové krizi. Má to ale
jisté podmínky, které společ−
nosti musejí splnit. Peníze po−
skytne nezisková organizace
Jihočeská společnost pro roz−
voj lidských zdrojů, kterou za−
ložila Jihočeská hospodářská
komora. Společnosti mohou
získat mohou až 90 000 korun.

Jižní tangenta za
miliardu
Jihočeský kraj plánuje výstavbu
jižní tangenty, která má z části
odvést dopravu mimo České
Budějovice a propojí hlavní tah
na Český Krumlov s nájezdem
dálnici D3 na Prahu. Investorem
je Jihočeský kraj a nyní je
i jasné, na kolik stavba přijde.
Stavba silnice začne ještě letos
a vyjde na zhruba miliardu ko−
run s tím, že dotace od státu je
přes 300 milionů. Skoro tříkilo−
metrová spojnice povede ze sil−
nice I/3 mezi Planou a Včelnou
do Roudného a odtud z ní bude
nájezd na mimoúrovňovou kři−
žovatku na dálnici na Prahu.
12

Právě doba koronavirová ukázala,
jak důležité jsou vesnické prodejny
a konzumy. Lidé, kteří nemohli ne−
bo nechtěli i v obavě před nákazou
jezdit do větších měst, využívali
tam, kde to bylo možné, své místní
obchůdky. Také proto je Jihočeský
kraj podpořil částkou 4 miliony ko−
run, a to přesto, že v mnohém hejt−
manství kvůli úsporám škrtalo.
Konzumy na venkově jen těžko
konkurují velkým řetězcům, nicméně
teď to bylo opačně. A konečně v do−
bě koronaviru měly i slušné tržby.
Nyní se jim dostalo podpory od
Jihočeského kraje. „Podala jsem si
dvě žádosti o dotaci. Schválili mi
příspěvek 75 tisíc na vybavení, ještě
jsem žádala o dotaci na energie
a vytápění,“ těší majitelku jedné
z drobných prodejen.
Stejně jako to platí pro řadu dal−
ších prodejců na venkově, i pro ni je
složité pokrývat veškeré náklady.
Kraj rozdělil mezi provozovatele
prodejen na vesnicích a v městy−
sech částky od 35 do skoro
200 000 korun. Celkem peníze do−
stalo 31 prodejen.
„Je těžké konkurovat velkým
řetězcům a jejich slevovým akcím.

Ale stále tu žijí lidé, kteří jsou rádi za
malou prodejnu a využívají ji. Třeba
starší si chválí, že nemusejí nikam
jezdit,“ řekla Lenka Kothánková,
majitelka prodejny v Chřesťovicích
na Písecku.

je to prostě jiné, takové to roztomilé,
malé, ale příjemné. Moc ráda sem
chodím nakupovat,“ prozradila
jedna z obyvatelek Chřešťovic.
„Usilujeme o to, aby vesnice by−
ly kvalitním místem pro život, a ne

Někde mají konzumy sami maji−
telé, jinde je provozuje Jednota.
Nicméně všude našly své místo.
„Konečně se ukázalo, že tyhle pro−
dejničky jsou nezastupitelné a nena−
hradí to ani nejlepší supermarket.
To, že tu potkáte sousedy, známé,
popovídáte a seženete kolikrát věci,
které v supermarketu nejsou. Anebo

pouhými ubytovnami k přeno −
cování. A právě obchody, stejně
jako hospody, patří k místům, kde
se mohou lidé také setkávat. Ne−
postra datelné jsou zejména pro
starší občany,“ dodal náměstek
jihočeské hejtmanky Jihočeského
kraje Pavel Hroch.
(pru), foto: Partnercp

Mají lezeckou stěnu

Na místo se lze dostat pěšky ne−
bo na kole po cyklostezce, ale také
lodí. Lezecká ferrata je součástí
Stezky Vltavy, která sdružuje akti−
vity podél splavněného úseku řeky
od Českých Budějovic po Týn nad
Vltavou.
„Dlouhodobě zlepšujeme infra −
strukturu kolem řeky. Těší nás, že
se každoročně zvyšuje návštěvnost
na řece, ať už jsou to počty půj−
čených plavidel nebo lidí, kteří vy−
užili pra videlné plavby,” dodal
před seda destinační společnosti
Česko budě jovicko – Hlubocko
David Šťastný.
(pru)

Unikátní, 150 metrů dlouhá lezecká
stěna Via Ferrata vznikla nedaleko
Hluboké nad Vltavou. Nová zajiště−
ná feratta, která je mezi Hlubokou
a obcí Purkarec, je nad hladinou
Vltavy na skále v přírodní rezervaci
Karvanice. Je ideální pro lezce,
kteří vyhledávají bezpečná místa.

aktivita pro obyvatele Hluboké,”
uvedl starosta Tomáš Jirsa s tím, že
město chce pomocí ferraty podpořit
místní ubytovatele a provozovatele
restaurací, které zasáhla korona−
virová krize.
Skalní cestu s druhou nejnižší
obtížností B zvládnou i lezci začá−
tečníci a rodiny s dětmi. Zatím je
otevřený 150 metrů dlouhý úsek, do
konce roku přibude dalších 200
metrů. Stěna pak bude nejdelší
v jižních Čechách.

„Přístupná je z cyklostezky i z ře−
ky díky přístavnímu molu. Ferrata
včetně mola stála zhruba půl mili−
onu korun, náklady zaplatilo město
i lezci, kteří vznik skalní cesty inicio−
vali,“ uvedli zástupci města.
Hluboká do ferraty investovala
navzdory složité ekonomické situaci
po koronavirové epidemii.
„Je to podpora atraktivity naší tu−
ristické destinace a zároveň nová
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Kdo se řídíme osvědčeným „Odpustit,
neočekávat, nelpět, je v pohodě
Stále slyším okolo sebe, že
mnozí lidé mají strach. Jako
vždy je více důvodů. Zkusím je
pojmenovat, protože moje teo−
rie správného řešení problémů
je v tom, že ve správně pojme−
novaném problému se nachází
jeho řešení.
1. Strach z neznámého. Nikdo
neví, co z toho (koronaviru) kdy
bude. Ale že infekce mutují, ví
každý, a že se v pravidelných
intervalech objevují nové infek−
ce, ví také každý.
2. Podle mého zkoumání lidské
podstaty a zjišťování důvodů,
proč má mnoho lidí problémy,
jsem zjistil, že 80 % lidí je díky
rodičům „zamrzlých v dětství“.
Není to naše chyba, ale chyba
rodičů, že své už dospělé děti
stále vidí jako nedospělé a dávají
jim stále vnucené rady = diktát.
To je další důvod strachu, proto−
že lidé „nedospělí“ mají strach
(stres, napětí), že
nezvládnou úko−
ly na ně klade−
né jako na do−
spělé.
3. Osud, lpění
na hmotě, na životě, na
partnerovi, na partnerce atd.
Když se řídíme osvědčeným
„Odpustit, neočekávat, nelpět“,
jsme v pohodě a můžeme mít

vše, i zdraví, když jsme zdraví
fyzic ky i duševně, všechny
problémy a překážky
snadno překonáme.
A pak nám je jas−
né, že když přij−
deme například
o práci, tak to
bylo proto, že
nám osud na−
dělí lepší prá−
ci, když nám
uteče partner/
ka, tak nám je
jasné, že to je
proto, že přijde
lepší a vhodnější
partner/ka, atd.
Naším osudem a smyslem
života je dělat vše tak, abychom
ničeho později nemuseli litovat.
Proto je dobré žít naplno, teď
a tady, a plánovat budoucnost,
protože jinak
nemáme co
zhmotňovat.
Když teď jsem
vytáhl jednu ru−
novou kartu na
současnou si−
tuaci, vyšla runa
s číslem 9. Karta znamená:
Růst, prospěch. Svou formu
nabývá vše, co bylo patrně
po dlouhou dobu ve skrytu
připravováno. Následuje čas

dozrávání, plodnosti a sběru.
Nabízejí se nové možnosti
a šance, kterých by−
chom měli využít.
Jestliže budou
naše cíle v sou−
ladu s harmo−
nií celku, mů−
žeme se těšit
na úspěšnou
realizaci na−
šich záměrů.
Tato karta zá−
roveň hovoří
o
rovnováze
energií, které se
právě teď začínají
projevovat.
Je rok Krysy, která je pra−
covitá a spravedlivá, ale když
někdo podváděl či chce podvá−
dět, bude „kovovou krysou po−
trestán“.
Z toho vyplývá, že kdo poctivě
konal a koná, nemusí se ničeho
a nikoho bát. Všechno máme
v hlavě, a když v ní budeme mít
strach a chaos, zhmotníme tyto
negativní energie a tím si je při−
táhneme. Když budeme myslet
pozitivně, stejnou měrou se nám
vše vrátí.
Kdo žije ze dne na den, bude
tak žít i nadále. Ale ta nejistota
žití ze dne na den vyvolává stres,
strach, který způsobí velký

odběr energie a bio−
logicky účinných lá−
tek, oslabí se imunit−
ní systém a jako dů−
sledek je infekce či nemoc.
Když se řídíme osvědčeným
„Odpustit, neočekávat, nelpět“,
jsme v pohodě a problémy
snadno překonáme.
Dnešní doba není výjimečná,
je jen jiná a došlo to tam, kam
mělo. Předpověděl jsem tuto si−
tuaci již minulý rok koncem léta,
kdy jsem pro dva časopisy psal
věštbu na tento rok. Tehdy se mi
dost lidí smálo, že nebude do−
brá ekonomická situace.
Nemá smysl se vracet zpět, je
třeba jít dopředu a vše nové má
přednost před starým. Kdo se
brání změně, nemůže jít do−
předu. Už píši 30 let, že změna
a pohyb je život. Kdo se hýbe
a nebojí se změn, ten žije a ne−
má čas na blbosti, jako je
strach. Štěstí přeje připraveným
a kdo je fit, ten toho využije. A to
přeji všem.
Hodně štěstí a radosti z toho, co
máme a také z toho, co můžeme
mít, když se do něčeho nově
dáme.
Stanislav Brázda

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

Jednu točnu opravují, druhá na to čeká
Jsou dvě, jsou v jednom kraji
a obě zcela unikátní a jediné na
světě! Řeč je o otáčivém hledišti
v Českém Krumlově a o tom, které
je v Týně nad Vltavou. To Krumlov−
ské, které má do tří let z původního
místa zmizet, prochází rekonstruk−
cí. To, které které zůstane v parku
v Týně, na opravy čeká.
Přestože se v Krumlově plánuje
stavba nového otáčivého hlediště za
zahradou barokní zahrady zámku
a realizace vyjde na více než mi−
liardu korun, teď do něj České Budě−
jovice jako vlastník investuje okolo
24 milionů korun.
„Ty práce jsou nutné kvůli tech−
nickým záležitostem. Využili jsme
toho, že kvůli nejasné koronavirové
Rozhled – Jižní Čechy 7/2020

situaci Jihočeské divadlo pro leto−
šek zrušilo sezónu, takže jsme se
pustili do oprav,“ uvedl náměstek
českobudějovického primátorka
pro kulturu Juraj Thoma.
Znovu se diváci na krumlovskou
točnu, jedinou svého druhu na světě,
která Jihočeskému divadlu každo−
ročně přinese do kasy kolem 50 mili−
onů korun, vrátí příští rok na jaře.
V Týně nad Vltavou funguje také
jediné, unikátní otáčko na světě, kte−
ré funguje pro „amatérský divadelní
spolek“ Vltavan. Bylo v roce 1983
postaveno během dvou měsíců na−
černo k 100. výročí znovuotevření
Národního divadla.
„Točna taky potřebuje rekonstrukci
a snad by se jí mohla příští rok

dočkat. Bude to částka okolo 20 mi−
lionů korun, nicméně si to zaslouží
a letos se zde hraje,“ uvedl městský
radní pro kulturu David Slepička.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V letošní sezóně bylo jinak pozvá−
no pět divadelních souborů, které
odehrají osm představení.
(pru), foto: archiv
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KOUPÍM tento typ
křesel a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

V Café Charlotte v Že−
lezné Rudě máme vol−
né místo na place i za
barem. Podáváme ty
nejlepší dorty v širo−
kém okolí, které si i sa−
mi vyrábíme a děláme
to vše poctivě a s lás−
kou. Tvým úkolem bude
obsloužit hosty nebo
připravit kávu a pohár
tak, aby se u nás cítili
jako doma (prozradíme
ti, jak na to). A na dortík
k nám rádi chodí i ně−
mečtí hosté, proto po−
třebujeme u obsluhy
alespoň základní zna−
lost němčiny. Jdeš do
toho? Napiš nám nebo
zavolej a rádi ti povíme
vše, co by tě zajímalo ☺
Tel.:725835555 e−mail:
monika.nechvatalo−
va@seznam.cz. Těšit
se můžeš na férové pe−
níze, kamarádskou par−
tu se smyslem pro hu−
mor, práci na horách,
ubytování zdarma, jídlo
za polovic a hlavně prá−
ci, která nenudí! Bude−
me si rozumět, pokud
máš chuť a nadšení do
práce, rád zkoušíš nové
věci (vše, co neumíš, tě
rádi naučíme) a jsi tý−
mový hráč. RR 20406

KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. známky,
vyznamenání, odznaky
aj. sběratelské před−
měty, staré motocykly
a veterány, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
MÁTE doma nábytek antikvs@seznam.cz.
a chromový trubkový
PM 20059
nábytek, křesla a neví−
KOUPÍM tuto židli
te co s nimi??? NÁBY−
TEK do roku 1980 a by− a tento typ židlí. Chro−
tové doplňky (lustry, mový a trubkový náby−
lampy apod.) zdarma tek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
odvoz. Tel.: 608887371
slavoj.pikovice@
/ E−mail: nabytek1980
seznam.cz.
@seznam.cz.
Stačí
Děkuji :) RR 80222
napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím. RR
80225

KOUPÍM staré pivní
láhve a sklenice s nápisy
pivovarů. I jednotlivé ku−
sy, děkuji sběratel. Tel:
KOUPÍM elektrické a me−
732170454. PM 20080
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur, KOUPÍM mobilní buňku
Husch, Igra a jiné, i ve nebo maringotku, i v hor−
špatném stavu. Nebo ším stavu. Možno i více
jen příslušenství. Dále kusů. Nabídněte – do−
koupím trafa, domečky prava zajištěna. Tel.:
a vše, co souvisí se že− 603383211. PM 20028
leznicí. Prosím ty, co vo− KOUPÍM betonové pa−
lali minule, aby se ozvali nely, větší množství, pří−
znovu. Ztratil jsem kon− padně panelové silážní
takty.Tel.: 731064361. jámy i panelové cesty.
PM 20061
Tel.: 736139113 PM
20029
14

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Fle−
xaret, Mikroma apod.),
koupím též věci z po−
zůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajo−
nety, vzduchovky, por−
celán, sklo, hodinky, od−
znaky, medaile a vyzna−
menání – civilní i vojen−
ské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel. : 603872698 PM
20034
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Chro−
mový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů,
rozměry 6 m x 2,5m x 3
m, po montáži vhodné
jako dílna, mobilní za−
hradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6
m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou
buňku,
obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném
stavu. Cena od 25000,−
Kč. Dále prodám ma−
ringotku, obloženou
palubkami, zařízenou
k okamžitému používá−
ní. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 20023

l

PRODÁM
nádrž 1 000 litrů,
k odběru v Klatovech,
tel.: 722660668
Cena 1.200 Kč.
RR 20027

PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze
na metru Stodůlky. Jen
SMS na 737441365.
Zavolám zpět. RR 20368

KOUPÍM garáž v Nýr−
sku. Stav nerozhoduje.
Platím hotově. Nejsem
real. kancelář. Pří−
padné nabídky prosím
na tel.: 732864959. RR
20409

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

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

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

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s na−
kladačem a druhý bez
nakladače s rameny do
pluhu. Ve velmi pěk−
ném stavu, nový lak,
cena dohodou. Tel.:
604867469

Obchodní poradci: mobil: 777 730 257
Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Sandra Mertová mobil: 777 730 257
e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
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e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
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mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996
e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio:
Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor: Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno MK
ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
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MASÁŽE a léčení
přirozenou energií.
Certifikovaná
masérka,
individuální přístup.
Tel. +420775348283.
E−mail:
pohodove.masaze@
seznam.cz.
RR 20396

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 20369
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PRODÁM SUV Hyundai
Santa Fe, cena 60 tisíc.
Velmi dobrý stav. Tel.:
777110010
NAJDI muže v Bavorsku
– www.seznamkadoba−
PRODÁM náhradní díly
vorska.cz, 702891012
na AUDI A6, stříbrná
metalíza, 2,4 benzín,
manuální převodovka.
Tel.: 736139113 PM
20026

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle
vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje,
nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 20027

ROZVOLNI SE SE MNOU
slastnou masáží těla
a penisu. Pohledná, mi−
lá, s individuálním pří−
stupem. Od 8 hodin
průběžně, pouze volat,
tel. 604 737 781. KŘI
PM 20089
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153
057. KŘI PM 20032

S TOU, KTERÁ je na
vlastní fotce, pomilovat
se můžeš sladce...Stačí
zavolat, sejdeme se
v mé postýlce. Volej ve
dne tel. 731 002 305,
ne SMS. KŘI PM 20088

Další číslo Jihočeského
vyjde 3. 8. 2020

rozhledu

Uzávěrka řádkové inzerce je 23. července 2020
Rozhled – Jižní Čechy 7/2020
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