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Stanislav Brázda říká: 
Nenechte se ovládat (strachem) 
a používejte svůj vlastní rozum
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Kodet na zámku, s majiteli 
má hodně společného

Na unikátní most dřevo 
až z Chovratska

Řidičů pod vlivem neubývá
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� Jaké významné investice reali−
zovalo město Nepomuk v posled−
ním roce, či na jaké se v nejbližší
době chystá?

Jednalo se zejména o revitalizaci
přednádražního prostoru u nádraží
ve Dvorci, zahrnující nová nástupní
stanoviště pro autobusy, rozšíření
parkoviště pro osobní automobily
v kombinaci s využitím vlakové do−
pravy. Dále došlo k dokončení re−
konstrukce Zelenodolské ulice včet−
ně chodníků, dokončení výstavby

obytné zóny Daníčky II, kde se jedná
o 16 rozprodaných parcel s násled−
nou výstavbou rodinných domů.
Dále město realizuje zasíťování nové
obytné zóny ve Dvorci Pod Oborou,
výstavba ve 3 etapách zahrne cel−
kem 29 parcel. Plánujeme také 
obchvat Dvorce s ŘSD, SŽDC a SÚS
Plzeňského kraje a obcí Třebčice,
v současné době je na stole výkup
dotčených pozemků. Menších pro−
jektů je a bude samozřejmě mno−
hem více.

Co se investic a jejich výše týče,
byl loňský rok nejúspěšnějším rokem
v historii našeho města. Pro inves −
továno bylo téměř 64 000 000 Kč.

Pro doplnění uvádím, že v roce 2018
se proinvestovalo 38 510 953 Kč 
a v roce 2017 se proinvesto  va−
lo 47 717 503 Kč a na rok 2020 
je na in ves tice rozpočtováno 
43 570 000 Kč. I když již víme, že
v důsledku pandemie koronaviru 
tohoto čísla nedosáhneme…
� Podepsal se COVID−19 na fun −
gování a budoucnosti města?

Až na liknavost státní hygienické
služby, myslím tím celorepublikový
problém komunikace mezi státní
správou a samosprávami, jsme za−
tím bez jediné nákazy, rozpočet
města bude ale určitě nižším vý −
běrem daní vlivem výpadku výroby
v celé republice ochuzen letos
a v příštím roce až o cca 10 mil. Kč.
Šetřit budeme v mnoha oblas −
tech, nejcitelněji to pocítíme právě
v oblasti nových investic.

Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Prezentace Nepomucka na vládní úrovni v Brazílii – Jiří Švec druhý zprava.
Foto Pavel Jiran

Ing. Jiří Švec (61) pochází z Plzně, v Nepomuku žije s man−
želkou přes 35 let na sídlišti Na Vinici, mají 2 dospělé syny.
Starostou města je coby nezávislý kandidát pod hlavičkou
ANO2011 druhým volebním obdobím. Předtím pracoval
v zemědělském sektoru. Je předsedou Mikro regionu Nepo −
mucko, členem Volejbalového klubu Nepomuk a příznivcem
Fotbalového klubu Nepomuk. Kromě sportu má rád vojen−
skou historii a přírodu.

Město sv. Jana z Nepomuku
má nejenom bohatou historii

Starostové Jiří Švec (vlevo) a Ernandes José da Silva na radnici
v brazilském Sao Joao Nepomuceno. Foto Pavel Motejzík 2019
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Leoš Mareš je pojem. Na špici českého show −
byznysu se drží už přes 20 let a jak to tak vypadá,
další desítky let tomu nebude jinak. Má dvě děti,
druhou manželku, taky Moniku a vše je, zdá se, za−
lité sluncem. I proto, že jak Monika a Leoš
Marešovi mohou, tráví volno v jižních Čechách.

Leoš si ještě se svou první ženou Monikou pořídil
před více jak deseti lety tehdy rozlehlý statek
v Záblatí na Jindřichohradecku. Ten nechal celý zre−
konstruovat a nechybí tu nic. Ani bazén, sauna
a parkování pro několik aut.

Ten, kdo by mu chtěl závidět, má smůlu. Leoš se
nejenom uměl narodit, ale hlavně umí lidově řečeno
makat. A proto má. Nicméně vše co má, na to si vy−
dělal. Na chalupě není za hvězdu, ale sám za sebe.

“Jsme tu šťastní, je nám tu dobře. Jezdí za námi
rodina, kamarádi. Hodně tu vaříme, grilujeme,

Monča peče. Kluci se tu vyřádí v bazénu. Jižní Čechy
jsou krásné a navíc Monika je rodačka z Písku,“
prozradil Leoš Mareš, který pokud nemusí být
v Praze, odjíždí na jih Čech.

Na chalupě tráví často čas i se svými dvěma syny.
Místní berou Marešovy jako běžné chalupáře. A jsou
rádi, že tu chalupu mají.

„Jsou úplně v pohodě. Leoš je bezva chlap a jeho
paní je skvělá. Mají smysl pro humor a my je tu be−
reme jako svoje,“ svěřil se jeden ze starousedlíků.

Když je víc času, vyráží Leoš s Monikou nebo
i klukama do okolí. Tu na kole, na bruslích. Nikoho
ze slavných ze showbyznysu tu moc nepotkávají,
i když ve dvacetikilometrovém okolí má své hacien−
dy řada herců nebo zpěváků a dalších mediálně 
známých tváří.

„Jsme tu v pohodě, klidu a fakt si to užíváme, že
máme na sebe čas a můžeme být na venkově,“
dodal Leoš. (pru), Foto: Archiv L. Mareše

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nemocí z klíšťat 
je stále víc

Počet případů onemocnění pře−
nášených klíšťaty na jihu Čech
stále roste. Letošní vlhké a pře−
chodně chladné léto tomu ještě
více napomáhá. Počet případů
klíšťové encefalitidy, proti níž
existuje očkování, na jihu Čech
stoupl. Koncem července bylo
v kraji na 80 případů, což je sko−
ro o více než o kolik ve stejném
období loňského roku. Přibývá
i lymeské boreliózy. Je více jak
200 případů, což je o 30 více
než ve stejné období loňska.

Nelegální 
starosta

V Přechovicích u Volyně na
Strakonicku vládl celé volební
období nelegální starosta.  Ten
už nyní v čele obce není, ale
i tak jde o zcela kuriózní případ.
Miroslav Zdychynec, který byl
v čele obce už tři volební obdo−
bí, pracoval jako starosta i v le−
tech 2014 – 2018. Na tehdej−
ším ustavujícím zasedání za−
stupitelstva dostal jen tři hlasy
ze sedmi, další kandidáti měli
dva a jeden hlas byl neplatný.
Podle zákona musí být ale 
zvolen nadpoloviční většinou.
Ministerstvo vnitra i přes upo−
zornění nechalo Zdychynce do−
vládnout. Věc může mít i další
soudní dohru. 

Nové zelené 
autobusy

Novou linku mají letos takzvané
Zelené autobusy, které v letních
měsících jezdí na Šumavě a na−
bízejí také přepravy kol. Jen loni
využilo tento druh přepravy
skoro 47 000 lidí, převážně tu−
ristů – cyklistů. Busy, které pře −
pravují cestující na trase mezi
Vimperkem a Kvildou, jezdí až
do konce srpna ještě z Kvildy
do obce Borová Lada. Jízdní 
řády jsou k dispozici na infor−
mačních centrech a webu měs−
ta Vimperk a Správy NP Šu −
mava. Letos jezdí Zelené auto−
busy už 25. sezónu.

Pan a paní Marešovi



Zájem o cestování takzvanými 
šumavskými lokálkami roste.
Letos v létě narostl počet cestují−
cích meziročně o 20 až 30 procent.
Hlavně o víkendech je zájem velký
a firma posiluje vlaky o autobusy
a dodávky na kola.

Přibylo i cestujících na nejstarší
elektrifikované trati v Čechách Be −
chyňka, která spojuje Tábor a Be −
chyni. „Doprava na tratích České
Budějovice – Černý Kříž, Číčenice –
Nové Údolí a Strakonice – Volary
roste. Spoje jsou vytížené, praská to
tam ve švech. V určitých hodinách je
kapacita na maximální možné úrovni.
Když je dobré počasí, tak na jednom

spoji máme přes 300 lidí a kolem
120 kol. Loni byl tento stav tři neděle,
teď je to pořád,“ uvedl generální ředi−
tel GW Jihotrans Robert Krigar. 

Letošní novinkou, která vznikla
dí ky podnětům turistů i ubytovate−

lů, je cyklovůz mezi Číčenicemi a
No vým Údolím. Je zařazen mezi
dvěma motorovými vozy. Funguje o
víkendech a ve středu. Kraj zvažu−
je, že přidá cyklo vozy i v některých
vlacích do Volar.

“Od loňska jezdí přes Krumlov
dvě soupravy o kapacitě 260 míst
k sezení, jsou tam dva delší vlaky
z Německa a třetí, kratší, s motoro−
vými vozy RegioSprinter s kapa −
citou 130 míst k sezení,” řekli k šu−
mavským lokálkám zástupci Jiho −
čes kého koordinátora dopravy. V lé−
tě také jezdí večerní vlak ve 20:00
z Českých Budějovic do Volar, který
může vozit hosty z hotelů či z výletů.

Nově i v pracovních dnech o prázd −
ninách platí jednodenní Jihočeská
krajská jízdenka za 250 korun. Je
pro dva dospělé a tři děti. Nově platí
na větším území, lze s ní dojet kro−
mě jiného až do Sušice. Díky jízden−
ce je možné získat i slevy ze vstup−
ného do vybraných turistických cílů.

(pru) Foto: Archiv
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Potraviny roku
Devět výrobků z Jihočeského
kraje získalo letos cenu Regio −
nální potravina. Jsou mezi nimi
kozí jogurt, zelí, sušené maso
jerky i jablkovice. Letos se do
soutěže Regionální potravina
roku na jihu Čech přihlásilo
24 producentů s 61 výrobky.
Le toš ní zájem byl značný, 
obzvláště v kategorii Masné
výrob ky tepelně opracované.
Ocenění mohou získat pouze
malí a střední producenti země−
dělských a potravinářských vý−
robků do 250 zaměstnanců.
Projekt má podpořit výrobce
i region původu potravin.

Lázně chystají 
investici

Třeboňské Lázně Aurora chys−
tají nový bazénový wellnes
komplex. Náklady na realizaci
stavby půjdou do stovek mi −
lionů korun. Smyslem záměru
je rozšířit nabídku a vyrovnat
se konkurenci. Jde o jednu
z největších investic za posled−
ních mnoho let. Vyjde na 200
milionů korun. Stavba by moh−
la začít už letos na podzim. Na
ploše přes 6000 m2 vyroste
pět venkovních bazénů, včetně
dvou relaxačních s vyhřívanou
vodou a vířivkou. A také jeden
plavecký, 25metrový.

Z letního udělají vlastně zimní. Řeč
je o otevřeném plaveckém bazénu
v Táboře. Radnice nejspíš ten od−
krytý nechá zastřešit, aby měli
sportovci kde trénovat. 

Vnitřní je totiž málo hluboký.
Město tím chce pro sportovní kluby
vytvořit zázemí s odpovídajícími
parametry. Přestavba areálu bude
stát desítky milionů korun.

“Přesnější investiční částku bude−
me znát na podzim po zpracování
studie. Podle toho se rozhodneme,
jak budeme postupovat, zda třeba

nerozložíme projekt na několik etap,”
uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.
Nově zastřešený pětadvacetimetrový
bazén bude sloužit hlavně sportov−
cům. Současná krytá plovárna se
pak změní v relaxační zónu.

„Byla by tam například teplejší vo−
da, což zase nevyhovuje sportovním
klubům. Oba bazény propojí zastře−
šený koridor. Šatny budou v jednom
místě, a to v areálu součas né kryté
plovárny,“ uvedl starosta.

Táborský bazén byl mezi lety
2018 a 2019 uzavřený kvůli první

etapě modernizace. Město při ní ne−
chalo postavit wellness centrum,
obnovilo šatny, vstupní vestibul
a dětský bazén.

Město zvažovalo, zda neprohloubí
dno současného krytého bazénu.
Současná hloubka je v rozmezí od
1,4 do 1,7 metru. Ale podle pravidel
vodního póla je minimum 1,8 metru.
Venkovní bazén, který chce město
zastřešit, tyto parametry má. Pro −
hloubení dna by stálo podle odhadů
12 milionů korun.

Letní areál nyní nabízí veřejnosti
dva bazény. Druhý z nich by po za−
střešení zůstal nadále odkrytý a fun−
goval by jako aquapark. (pru)

Zastřeší plavecký bazén?

Zájem o šumavské lokálky roste
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� Dlouho se hovoří o specializo−
vaném centru seniorů pod Zelenou
Horou, jak to s ním vypadá?

Jedná se o soukromou investici,
která je připravena k předání provo−
zovateli a prodeji novému
vlastníkovi. Jednání ale pro−
bíhají několik posledních let
a město má minimální šan−
ce je ovlivnit. I proto, že celý
objekt stojí na katastru sou−
sední obce Klášter.
�� Co byste doporučil tu−
ristům, kteří zamíří do
Nepomuka? 

Nepomuk se může pyšnit
tím, že se zde narodil celo−
světově nejznámější český
světec, sv. Jan Nepomucký.
Proto u nás nemůže chybět
Svatojánské muzeum, ale
i další tři muzea – Městské
muzeum, Rodný dům malíře
Augustina Němejce, který vy tvo −
řil oponu pro plzeňské divadlo 
J. K. Tyla a Muzeum veteránů.
V městské galerii jsou přes léto
hned tři vý stavy: historických kostý−
mů, gra fických návrhů Jiřího Světlíka

a interaktivní výstava pro děti:
MIKRO X MAKRO…aneb na veli−
kosti (ne)záleží. Do konce září je ta−
ké každý pátek až neděli zpřístupněn
zámek Zelená Hora, kde se nachází
filmová expozice Černí baroni. Ve

městě funguje několik ubytovacích
kapacit, restaurací i cukrárna, v blíz−
kosti města je Autokemp Nový ryb−
ník s možností koupání či plavby na
šlapadlech a loďkách. Ideální trávení
volného času nabízí bohatá okolní

příroda s naučnými stezkami, lesy
i přírodními parky a rezervacemi.
Každý pátek ožívá Malá letní scéna
Nepomuk, kde se koná koncert či
divadlo, v první polovině srpna je
v Nepomuku také letní kino.

Chystají se také velké Svato −
jánské oslavy u příležitosti 300 let
blahořečení světce, co se v Ne −
pomuku uskuteční?

Kostely a sochy sv. Jana Nepo −
muckého jsou dnes ve velké části

světa, nejen v Evropě, ale i v USA,
jižní Americe, Indii či Číně. Uvědo −
mujeme si proto význam tohoto vý−
ročí a v příštím roce proto ožije
město řadou tematických akcí 
k tomuto světci. Návštěvníci se mo−
hou těšit na koncer t Plzeňské fil −
 harmonie, hlavní mši svatou cele −
 bro vanou arcibiskupem Mons.
Domi nikem Dukou za účasti všech
čes kých biskupů, OPEN AIR kon−
cer t sopranistky Evy Urbanové 
s orchestrem Národního divadla na
hlavním nepomuckém náměstí či
na jarní zase dání České biskupské
konference za účasti papežského
nuncia. Rok propojí i řada výstav,
přednášek a komornějších kon −
cer tů. Před prodej vstupenek na 
akce odstartuje na podzim letošní−
ho roku. Všechny informace jsou
na webu svatynepomuk.cz.
� Město má díky sv. Janu Nepo −
muckému také mnoho partner−
ských měst v zahraničí, jak se 
s nimi spolupracuje a jaké aktivity
vyvíjíte?

Máme celkem devět partnerských
měst po celé Evropě, a jedno také
v Brazílii. Jedná se o město Sao
Joao Nepomuceno – Svatý Jan
Nepomucký. Spolupráce probíhá
zejména v gesci spolků a poznávání
komunit všech zemí. Cenná je ze −
jména výměna praktických zku −
šeností a ukázek technologií.

Oprava unikátního a jediného do−
chovaného empírového řetězové−
ho mostu u Stádlece na Táborsku,
se zkomplikovala. Teď je ale jasné,
že by měla začít letos v září.
Rekonstrukce za 10 milionů korun,
se zpozdila kvůli nedostatku po−
třebného dubového dřeva. 

Most je v havarijním stavu a ne−
smí po něm projíždět auta vážící ví−
ce než 1,5 tuny. Krajská rada schvá−
lila opravy historicky cenného empí−
rového řetězového mostu už loni na
podzim. Dřevěné části mostu byly
napadeny dřevokaznou houbou
a oprava je podle hejtmanství nutná. 

„Původně předpokládaný termín
začátku oprav však musel být asi
o půl roku pozdržen, protože nebylo
podle kraje možno sehnat v Česku
potřebné množství dubového dřeva.
Materiál na rekonstrukci nakonec
hejtmanství sehnalo až v Chor vat −
sku,“ uvedli zástupci kraje.

Důvodem opoždění oprav byli
paradoxně kůrovci, kteří napadají

hlavně jehličnany, a ne duby. Kůrov −
cová kalamita totiž nutila lesníky 
těžit přednostně napadené dřevo,
aby zabránili šíření tohoto škodli vého
hmyzu. „Většina firem z kapacitních
důvodů tedy jakoukoli další těžbu 
pozdržela nebo rovnou stopla,” uvedl
krajský radní Antonín Krák.

Stádlecký most je 157 metrů
dlouhý a šest metrů široký. Na ma−

teriál na opravu mostu bylo potřeba
velké množství stromů, přibližně
700 vzrostlých dubů. 

„Zvažovali jsme i provizorní řeše−
ní, tedy výměnu mostovky s po −
užitím modřínového či smrkového
řeziva. To je ovšem měkké a s vý−
raznou obrusností. Doprava je na
Stádleckém mostě intenzivní, takže
životnost mostovky by se výrazně

snížila. Dubové dřevo ji zajistí na
desít ky let,” dodal Krák.

Během oprav bude totiž muset
být zcela uzavřena silnice, která 
vede na trase mezi obcemi Stádlec
a Dobřejice, na které most je.
Doprava bude vedena po objízd−
ných trasách.

Visutý Stádlecký most postavil
v polovině 19. století český průmysl−
ník Vojtěch Lanna. Původně stál
most na jiném místě. Od roku 1848
až do roku 1960 spojoval břehy
Vltavy u obce Podolsko na důležité
obchodní cestě z Bavorska do Hali −
če. Ohrozilo ho však budování Orlic −
ké přehrady, takže musel být tento
poslední empírový most ve střední
Evropě rozebrán a pře stě hován na
nynější místo u Stád lece na řece
Lužnici. Po přestě hování byl most
znovuotevřen 25. května 1975.

Spolu s Karlovým mostem v Pra −
ze a Kamenným mostem v Písku
patří k národním kulturním pa −
mátkám. (pru)

Na fotografii jsou zachyceni členové ze spřátelného brazilského města 
Sao Joao Nepomuceno a z českého Nepomuka.

Na unikátní most dřevo až z Chorvatska

... dokončení ze strany 1

Město sv. Jana z Nepomuku
má nejenom bohatou historii

�

�
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V poslední době cena zlata kvůli ko−
ronakrizi a souvisejícím omezením
v ekonomice stoupá. Státy se snaží
nastartovat ekonomiku za cenu vel−
kého zadlužení. Dá se také očekávat
větší propad ekonomiky, než byl při
minulé světové krizi. Mě nová po−
litika většiny států nyní chrlí do
oběhu velké množstí nových na−
tištěných pěněz. Čímž cena zlata
nabývá na síle a měla by dle ma−
nažera Zlaté Banky, kde vývoj ce−
ny zlata pravidelně sledují pro
své zákazníky, mít stále stoupají−
cí tendenci. Za poslední rok zlato
zvýšilo svou hodnotu o 20%.

Pokud tedy máte doma nějaké zla−
té šperky, tak právě nyní je ta správná
doba k jejich zhodnocení. Dejte si,
ale bacha na nepoctivce, kteří vykou−
pí zlato pod cenou většinou na jedno−
rázových akcích na vesnicích, ale
i v městských kulturních domech.
Proto je pro Vás otevřená Zlatá Banka
na Náměstí Republiky v Plzni, kde
Vám cennosti profesionálně ohodnotí
naši proškolení zaměstnanci a nabíd−
nou nejvyšší možnou cenu dle ceny
zlata na světové burze.

Jako se rozhoda své zlato prodat
i paní Janoušková, která při vyklízení
domu po mamince našla zubní zla−
to, řetízky a zlaté prsteny, které měly
setřený punc ryzosti. „Šperky byly
čás tečně poškozené a zubní korunky

ani nevím jak staré, proto jsem ne−
počítala s velkým ziskem. Ale i tak
jsem to nechtěla prodat lacino,“
upozornila paní Janoušková. Vydala
se do pobočky Zlaté Banky, kde 
zlato zvážili a určili ryzost. Cena se

vyšplhala na skoro 14 tisíc. „Část
použiji na koupi dárků pro své první
vnoučátko a zbytek bude příjemná
finanční rezerva,“ dodala. 

U nás Vás čeká příjemné prostře−
dí s milým personálem, který vám
díky osobnímu přístupu poradí nej−
lepší možnost zhodnocení vašich
cenností.

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

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit

ke skutečným odborníkům. 

Férovou cenu za nepoužívané zlato
vám vyplatí ve Zlaté Bance.

CENA ZLATA NA VRCHOLU
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Částečná rekonstrukce otáčivého
hlediště v zahradě českokrumlov−
ského zámku vyjde levněji. Pů −
vod  ně měly náklady být asi
24 milionů korun. Cena však kles−
la díky tomu, že není třeba měnit
kovovou konstrukci hlediště. 

“Průzkumné a projektové práce
zjistily, že plátková koroze, která
ohrožuje statiku točny, není v ta −
kovém rozsahu a v takové hloubce,
aby bylo nutno měnit některé
konstruk ční prvky. Čili sanace bude
spočívat v chemické preparaci
konstrukcí,” uvedl Petr Holický, ná−
městek primátora Čes kých Budě −
jovic, které jsou faktickým vlastní−
kem točny.

Opravy otáčka začaly v červnu
odstrojením sedadel. Sou částí pro−
jektu obnovy je i oprava elektro −
instalace. 

„Práce potrvají několik měsíců.
Ale skon čí tak, aby se v příštím 
roce Jihočeské di vad lo mohlo
v Českém Krumlově připravovat na
novou sezonu,” řekl Holický.

Jihočeské divadlo letos zrušilo
letoš ní sezonu před otáčivým 
hle dištěm kvůli nejasné situaci ko−
lem koronaviru. Proto bylo možné
pustit se do oprav. Znovu hrát před
ní se bude na jaře příštího roku.

Točna Jihočeskému divadlu
přiná ší každoročně čtyři pětiny
všech tržeb, které byly loni dohro−
mady 55 milionů korun. Vloni na

otáčko přijelo přes 58 000 diváků.
Umístění otáčivého hlediště v zá−
mecké zahradě kritizují delší do−
bu památkáři. V budoucnu má
vzniknout nová točna a podle mi−
nistra kultury Lubomíra Zaorálka
v zahradě zůstane. Pouze by se jen
měla posu nout blíže nynějšímu
hlediš ti, u části zahrady zvané
broskvovna. (pru)

Nejprve se nejprodávanější český
malíř současnosti nemohl na jaře
dostat z Floridy zpět do rodné 
vlasti. Pak zas nevěděl, kam dříve
skočit. Přišla mu nabídka, aby na
pohádkovém zámku Blatná uspo−
řádal svou výstavu. Neváhal ani
minutu a přijal.

Proto koncem července výstavu
obrazů a grafik zahájil vernisáží.
Přišlo na 200 hostí, včetně přátel
a známých, a co je neuvěřitelné, už
během zahájení devadesát procent
z asi 25 vystavených obrazů prodal. 

„Je to neuvěřitelné! Ale já to tak
mívám. Ovšem ty obrazy jsou zare−
zervované, a až do konce srpna tu
budou viset. Zájemci se na ně mo−
hou přijít podívat a jejich noví maji−
telé si je po skončení pak odvezou,“
prozradil Kristian Kodet.

Na vernisáži mu promluvila, zahrá−
la a zazpívala herečka Bára Ště −
pánová s manželem Mírou Bara −
bášem. Přijel také moderátor Petr
Jančařík s manželkou. A nechyběli
ani majitelé Blatné – baronka Jana
Germenis Hildprandt a její syn, baron
Stephanos Germenis−Hildprandt. 

„Musím říct, že si velmi vážím
toho, že Kristian Kodet přijal
naši nabídku. Kromě toho, že si jej
a jeho paní velmi vážím, tak
už proto, že máme podobné osudy
z dob minulých. I my jsme byli
v emigraci, i když každý na jiném
kontinentě. Oba také zachraňu −
jeme památky a oba máme hezký
vztah k věcem, které mají duši,“
prozradila baronka Germenis−
Hildprandt.

„Jižní Čechy, to je můj druhý do−
mov. Kromě toho, že jsem na
Táborsko jezdil s bráchou Jirkou
a naším společným tátou, tak tu
máme léta chalupu, bývalou faru.
Blatná je krásná a ten zámek je
úžasný. Velká poklona nad tím, jak
to rodina dala nádherně dohromady
a moc jim se ženou držíme palce.
Víme, jak je to časově, finančně
a psychicky náročné. Ale je to úžas−
né,“ dodal Kodet.

Už teď maluje další obrazy a užívá
si i chvíle volna. Jinak se snaží stále
objevovat zajímavé věci v bazarech
a antících. A také stále vymýšlí i no−
vé motivy pro svá díla. pru)

Kodet na zámku, s majiteli má hodně společného

K. Kodet s majiteli Blatné Janou a Stephanosem Germenis – Hildprandt

Rekonstrukce otáčka vyjde levněji
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

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

pro školní rok 2020/2021:

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

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

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

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Už třetím rokem hospodaří Jiho −
český kraj bez dluhů a ani teď si
nebude brát úvěr. Za klíčové inves −
tice považuje jeho vedení peníze
na silnice, nemocnice a sociální
zařízení. Podle opozice jsou hlav−
ním ekonomickým problémem kra−
je finance vložené do Jihočeského
letiště. Jediným zásadním problé−
mem jsou výpadky příjmů v sou−
vislosti s koronavirem. Měsíčně
jde okolo 100 milionů korun.

„Jako největší přínos vidím v ne−
bývale vysoké míře investic. Velmi
důležité jsou peníze do komunikací,
oprav mostů, do nemocnic. Další
skupina jsou investice do sociálních
zařízení, ty jsme od roku 2008, kdy
jsme nastoupili jako ČSSD na kraj,
prosazovali významně. Příklady jsou
Kaplice, Chýnov, Dačice, Horní
Stropnice. Jsme si vědomi, že po−
pulace stárne a místa jsou potřeba,”
řekla hejtmanka Ivana Stráská.

Hlavním ekonomickým problé−
mem jsou finance investované do
Jiho českéh letiště, což bylo více jak
přes miliardu korun.

„A taky v dalších letech s sebou
letiště velmi pravděpodobně dál po−
nese roční náklady v desítkách mi −
lionů a poměrně zbytečně. Přitom
kraj by měl mnohem více spolupra−

covat s městy na výstavbě infra −
struktury, protože kraj nejsou jenom
krajské organizace: kraj jsou lidé,
kteří tady žijí, kraj je stejně Písek ja−
ko Strakonice. V tomhle nepovažuji
strukturu rozpočtu za šťastnou a rád
bych ji viděl úplně jinak,” řekl lídr
ODS a zastupitel Martin Kuba.

Hejtmanka označila letiště za pří−
ležitost pro kraj, hlavně díky tomu,
že se podařilo koupit pozemky okolo
letiště. „Pokud budeme chtít udržet
vysokou míru investování, což je
pro obnovu ekonomiky důležité, bu−
dou se muset omezovat jiné vý −
daje,” řekla hejtmanka Stráská.

Z fondu rezerv hradil kraj i ochran −
né pomůcky při pandemii korona −
viru či zvýšené náklady příspěv −
kových organizací. O úhradu ale
požá dal ministerstvo vnitra a bude
moci využít i peníze z Fondu soli −
darity EU.

Kraj už snížil výdaje o 514 milionů
korun, některé investice odsunul.
Zbytek chybějících peněz, 411 mi −
lionů, vezme z fondu rezerv.

Momentálně není ale jasné, jak se
koronavirová situace bude vyvíjet
dále, tedy na podzim. Proto i hejt−
manství je obezřetné co do investo−
vání projektů, které nejsou nezbytně
nutné. (pru)

Kraj je bez dluhů,
problémem je letiště
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Pro plánování vaší dovolené vám bude
velkým pomocníkem internetový portál
turistického spolku Východního Bavor −
ska Tourismusverband Ostbayern, kde
naleznete přehledné pěší i cyklistické

mapy, inspiraci na výlety, seznam mož−
ností ubytování atd. Více informací na
https://www.ostbayern−tourismus.de/

Dům divočiny 
Haus zur Wildnis – Dům divočiny
v Národním parku Bavorský les se

nachází v centru Národního parku
Falkenstein. Díky jedinečné a fasci−
nující architektuře budovy se vám
naskytne pohled na 1 315 metrů vy−
soký Velký Falkenstein. Mimo stálou

expozici si můžete prohlédnout i mě−
nící se show. Díky ní poznáte koloběh
lesního života všemi svými smysly.
Vaše ratolesti do zážitkových a her−
ních stanovišť doprovodí náš mas−
kot, skřítek. Při špatném počasí se
schováte v 3D−kině, kde si vychut −

náte trojrozměrnou cestu divokým 
le sem nebo zajímavé pohledy do
Národního parku.

Region Lamer Winkel
Patří mezi nejkrásnější oblasti Ba vor −
ského lesa. Nikde jinde v Bavor ském
lese nenajdete více tisícovek než me−
zi Velkým Javorem, Kaiters bergem
a Ostrým. V regionu jsou pěší turis−
tické stezky, lázeňské resorty Arrach
a Lam, relaxační letovisko Lohberg
nebo aquapark Osserbad s venkovní−
mi i vnitřními bazény.

Region Freyung−Grafenau 
V okresu Freyung−Grafenau zažijete
naprosto vše: sport, umění, kulturu
i relaxaci. Impozantním turistickým
cílem je bezpochyby Stezka v koru−
nách stromů se svou
44 m vysokou vyhlídko−
vou věží.
Pokud vás během dovo−
lené zastihne špatné po−
časí a jste milovníky ná−
kupů, tak se vydejte do
Domu módy Gar ham −
mer ve Waldkir chenu.
Je to rodinný pod nik
s dlouholetou tradicí
a  nabízí kvalitní dám−
skou, pánskou i dět skou

módu, včetně modelové řady Young
Fashion. Vy berte si z pestré nabídky
módních trendů a dopřejte si příjemný
odpočinek u šálku kávy nebo sklenky
sektu. https://www.garhammer.de/de/

Prázdninový region Sankt
Englmar
Doporučujeme navštívit přírodní
koupa liště v lázeňském parku, la −
nový park, stezku v korunách stro−
mů Wald  wipfelweg s domem „vzhů−
ru noha ma“ nebo ráj bobových
drah. Více informací na https://www.
waldwipfelweg.de/ index−cz.htm 
a https://www.sommerrodeln.de/de/

Region ArberLand
Je pojmenován podle krále Ba −
vorského lesa – Velký Javor. Velký

Jedinečné cyklistické výlety nabízí region Lamer Winkel.

Díky své poloze, kvalitní nabídce turistických cílů a volnočasových
aktivit, je Bavorsko pro návštěvníky z Česka nejatraktivnější destinací. 

Tipy pro dovolenou v Bavorsku
�
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Javor je s 1 456 m nejvyšším vr −
cholem a je díky své poloze mimo−
řádně oblíbeným  turistickým cílem
pro české turisty a sportovce, kteří
oceňují kvalitu slu žeb. https://
www.arber.de/cz/leto.html
TOP 61 turistických stezek v Ba −
vorském lese naleznete ve zbrusu no−
vém turistickém průvodci, který si též
můžete vyzvednout v Regionálním
infor mačním centru v Plzni.

V regionu ArberLand navštivte sklár−
nu JOSKA v Bodenmaisu, kde se
snoubí tradice s moderní technologií.
Zažijte na vlastní kůži, jak vzniká sklo,
uvidíte mistry skláře, jak přeměňují
žhavou masu skla v jedinečný výro−
bek. Kromě toho nabízí JOSKA kou−
zelný svět skla a pestrý kulturní pro−
gram pro celou rodinu. Termíny
jednotlivých akcí na: www.joska.com

(pi)

Získejte 20 Euro na váš nákup !
Nyní máte jedinečnou možnost získat GARHAMMER SLEVOVÉ 
POUKAZY v hodnotě 20 Euro. Poukaz lze využít při nákupu v hodnotě
nad 100 Euro a lze ho uplat−
nit pouze jednou. Akce platí
do 31. 8. 2020.

Poukazy si můžete vyzved−
nout v  Regionálním infor−
mačním centru Plzeňského
kraje a Bavorska v  Plzni,
nám. Republiky 17, pondělí
až pátek od 9:00–17:00
hod. 

Termální lázně Johannesbad v Bad Füssingu 
Dobrá zpráva z největších německých termálních lázní. V termálních 
lázních Johannesbad v Bad Füssingu si opět odpočinete a načerpáte lázeň−
ské zážitky.
Venkovní a vnitřní bazény jsou opět v provozu denně od 8 do 18 hod.
Zakoupit lze celodenní vstupenku (17 Euro) i hodinové vstupenky. Kromě
bazénů jsou uvnitř opět přístupné šatny, sprchy, toalety a skříňky. Areál 
mohou navštívit děti od 10 let. 
Během uzavření areálu v době koronavirové krize jsme měli možnost vy −
bavit bazény a prostory novým obkladem. Více informací o lázeňských
poby tech najdete na stránkách www.johannesbad−hotels.com.  Novinky
lázní na www.johannesbad−therme.de

Zažijte na vlastní kůži 13 velkých bazénů v termálních lázních
Johannesbad Therme – například s vlnobitím, bazény s protiproudem,
skalní vulkánový bazén, vodopády, horké vířivky, více než 100 m dlouhý
proudící kanál.

�
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sousedůKrátce
od

Pokuty 
za focení

Focení ženských dekoltů nebo
načuhování foťákem či mobi−
lem pod sukně, jakož i zneužití
záběrů z dopravních nehod, se
v Německu stává trestným či−
nem. Nehrozí jen pokuta, ale
i vězení! Takzvaný upskir ting
bude brát jako hrubé porušení
zákona. Totéž platí i pro foto−
grafování obětí dopravních ne−
hod. Dosavadní zákon před tím
chránil jen živé poškozené.
Ten, kdo se takového činu do−
pustí, může dostat buď velmi
vysokou pokutu, nebo jít za
mříže až na dva roky.

Porody 
v rouškách

Rodičky v bavorském Pasově to
mají momentálně kvůli hrozbě
koronaviru hodně těžké. I ve
chvílích, kdy přivádějí miminko
na svět, musejí mít roušky. Sun −
dat je mohou jen výjimečně.

Podle nařízení smí rodička
sejmout roušku, jen pokud v ní
už nemůže vydržet. To je prý
především v některých přípa−
dech v závěru, při tlačení, kdy
jsou nastávající maminky na
konci sil. Když jsou matka a její
par tner v prostoru sami, mo−
hou je sejmout. Většina rodiček
to prý chápe. 

Papež ztratil 
bratra

Emeritní papež a rodák z Ba −
vorska Benedikt XVI. smutní.
Před pár týdny přišel o poslední−
ho člena své rodiny. V bavor−
ském Řezně mu zemřel jeho
starší, 96letý bratr. Bývalá hlava
katolické církve byla do poslední
chvíle u něj. S velmi nemocným
bratrem strávil Benedikt XVI po−
slední dva týdny jeho života. Ač
sám ne zrovna zdravotně v po−
hodě, chtěl se sourozencem
Georgem Ratzin gerem být do
posledních chvil. Poté, co se 
zúčastnil rodinného pohřbu,
odle těl zpět do papežského letní−
ho sídla, kde od abdikace žije.

Jihočeši zase získali jedno pr −
venství. Bohužel ne zrovna po −
zitivní! Jde o počet pojistných
podvodů, které za první čtvrtletí
letošního roku pojišťovny odhalily.
V ČR vede tento region na přední
příčce.

Mezi odhalenými pojistnými pod−
vody se objevily také ty, které byly
spojené s epidemií covidu−19. 

„Nejvíc lidé podvádí v pojištění
vozidel a úrazovém pojištění. Jde
často o hrané a smyšlené dopravní
nehody nebo fingované krádeže
vozidel,“ uvedli zástupci pojišťoven

s tím, že vynalézavost někte rých 
lidí nezná mezí. Největší objem
finan cí, a tím i neslavné prven ství
v této pomyslné disciplíně, má
Jiho český kraj. Za ním figurují
Praha a Plzeňský kraj.

Také u pojistných podvodů se
projevila pandemie koronaviru.
K pokusům o podvod jsou podle
pojišťoven náchylnější lidé s fi−
nančními problémy. Jde například o
nepříliš úspěšné podnikatele, ha−
zardní hráče nebo osoby závislé na
návykových látkách. O podvod se
ale pokouší i řada bezúhonných

občanů, když třeba záměrně navýší
škodu u skutečně vzniklé pojistné
události. 

„Větší dopad ale mají podvody
páchané organizovanými skupi −
nami. Dřív se soustředily hlavně na
autopojištění, v současnosti se pře−
sunuly do úrazového pojištění,“
uvedli pojišťovny. 

Pojistný podvod je trestný čin.
Výše trestu se odvíjí od výše škody,
maximální je desetiletý trest odnětí
svobody. Soudy za pojistné podvo−
dy každým rokem odsoudí v České
republice stovky lidí. (pru)

Jihočeši zase vedou, bohužel

Město Písek otevřelo lávku pro pě−
ší přes řeku Otavu, která byla od
loňského prosince zavřená. Nutné
bylo zkontrolovat technický stav
nosných lan. Expertní zpráva ze
Zkušební laboratoře Kloknerova

ústavu při pražské ČVUT potvrdila,
že most by měl být bezpečný nej−
méně příštích pět let. 

„Nyní se budou na lávce vedoucí
ze sídliště Portyč na nábřeží 1. má−
je dělat dvakrát ročně kontroly.

Město připraví stavbu nové 
lávky,“ sdělila mluvčí radnice Irena
Malotová.

Písecká lávka byla zavřená už
před dvěma a půl lety. Po kontrole ji
následně radnice v lednu 2018 ote−
vřela, aby ji loni v zimě zase zavřela.

„Odborníci naštěstí nezjistili, že
by nosná konstrukce byla hloubko−
vě zrezlá. Experti doporučili, aby se
na lávku daly měřicí přístroje, jejichž
data se budou pravidelně vyhodno−
covat,“ uvedl místostarosta Písku
Petr Hladík.

Do podzimu bude nutné zaizo −
lovat veškeré spáry mezi panely
mostního svršku z horní strany
i bočních stran i u zakotvení zábrad−
lí. Také bude potřeba zabezpečit 
veškeré dutiny v konstrukci proti
zaté kání a kondenzaci vody, což by
pak konstrukci poškozovala. (pru)

Otevřeli lávku, je bezpečná
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Jižní Čechy se řadí do přední příč −
ky v počtu řidičů, kteří usedají za
volant pod vlivem alkoholu nebo
i drog. Léto tomu bohužel jenom
nahrává. A vždy, když policisté
provedou dopravně−bezpečnostní
akci, takové hříšníky odhalí.

Nedávno odhalili třeba 20letého
mladíka na Českobudějovicku, který
jel centrem Budějovic. Protože po−
rušil zákaz odbočení doleva, všimli
si jej policisté. Když auto zastavili,
zjistili, že řidič je pod vlivem. Nadý −

chal více než 1 promile alkoholu.
Jde tak už o trestný čin. Auto ke
všemu nemělo platnou technickou.

Dalšího výtečníka kontrolovali po−
licisté v Nových Hradech. Jel na
čtyřkolce. Jaký byl jejich šok, když
46letý muž opakovaně nadýchal 
více než 2,5 promile.

„Test na drogy byl negativní.
Policisté  zahájili úkony trestního
říze ní ve věci ohrožení pod vlivem
návykové látky,“ uvedla mluvčí poli−
cie Štěpánka Schwarzová.

Výjimkou nejsou ani motoristé
pod vlivem drog. Jednoho takového
zastavila hlídka na Jindřicho hra −
decku. Své auto řídil 33letý hříšník
pod vlivem omamných a psycho −
tropních látek.

Na jihu Čech nejsou výjimkou ani
opilé řidičky. Žen pod vlivem drog
nebo alkoholu je v kraji poměrně
hodně. Výjimku netvoří ani profe −
sionální řidičky MHD. Vloni třeba
řeši li policisté dva kuriózní případy.
V jednom z nich přijeli na výzvu

cestu jících. Ti tvrdili, že řidička tro−
lejbusu, v kterém jedou, je divná.
Jede pomalu, zmatečně, jednu nohu
má na přístrojové desce a ještě si
lakuje nehty. Žena se podrobila tes−
tům na drogy a byl pozitivní. V dru−
hém případě pak na sídlišti Máj při−
jeli k nehodě, kdy osobní auto vjelo
do dráhy autobusu MHD. I když koli−
zi, která se obešla jen s lehkým zra−
něním, způsobil řidič osobního auta,
při dechové zkoušce se ukázalo, že
řidička autobusu je pod vlivem alko−
holu. Také ona přišla o řidičák a její
kroky směřovaly k soudu. Ke všemu
obě výtečnice přišly o práci. (pru)

Řidičů pod vlivem neubývá, naopak

Turistický vláček firmy Wenzl 
startuje od zoo v Lohbergu. Dosta −
nete se tam z Lamu směrem na
Bavorskou Rudu. Zastávka se na−
chází vpravo, přímo u silnice. Před
odjezdem se můžete občerstvit 
kávou, zákuskem nebo dobrou
zmrzlinou.
Vláček jezdí několikrát denně podle
jízdního řádu. Lístky se kupují na
místě, v současné době je třeba mít
s sebou do vláčku roušku. Každý
dostane jízdenku s místenkou. 
K Malému Arbersee trvá jízda asi
30 minut. Projíždí se krásnou příro−
dou Bavorského lesa, cestou se
návštěvníkům otevře pohled na
Malý a Velký Javor. Národní park
Bavorský les byl založen 1974 jako
jeden z prvních v Německu. Roste tu
pestrá paleta květin, například arni−
ka, a žiji tu ohrožené druhý zvířat ja−
ko tetřev, rys, mýval, káně. 
Vláček zastaví na malém Arber −
see. Je to ledovcové jezero v nad−
mořské výšce 918 m a má rozlo−
hu 9,5 ha. Na hladině je možné
spatřit plovoucí ostrovy. Jsou jedi−
né v Evropě. Je to geologicky i bo−
tanicky velmi zajímavý úkaz. Ne −
náročná procházka kolem jezera
trvá asi 30–45 minut. Turisty
uchvátí nádherné pohledy na vod −
ní hladinu s plovoucími ostrovy

i okolní tajemný les. Sportovci ne−
musejí jet zpátky vláčkem, ale mo−
hou si to namířit pěšky třeba na
Brennes. 
Po procházce vedou kroky vět −
šiny návštěvníků do restaurace
Seehäusl, kde jim hostinská Andrea
naservíruje výborná jídla i domácí
moučníky. Z terasy je panoramatický
výhled na jezero i Velký Javor. 
A už je čas na zpáteční jízdu. U po−
kladny na startu dostal každý líste−
ček s číslem sedadla a barvou vláč−
ku. Jezdí zelený a žlutý. Pokud zbývá
síla, můžete se vydat zpátky pěšky
a ještě intenzivněji si vychutnat 
nádhernou přírodu Bavorského lesa. 
Výlet vláčkem je vhodný pro všech−
ny, rodiny s dětmi i seniory.
Firma Wenzl ještě provozuje trasu
z Bodenmaisu na Silberberg – stří−
brný důl, která je také skvělým 
zážitkem.                                     (pi)

Zveme vás do nejkrásnějších
míst Bavorského lesa

Lohberg je ideální místo pro 
rekreaci na úpatí Velkého Javoru

CENA ZA OKRUŽNÍ JÍZDU:
Dospělí – Cesta tam a zpět: 7,50 €
Děti 4–13 let: 4,50 €
Skupiny od 10 lidí: 6,50 €
Rodinná jízdenka 2 dospělí 
+ vlastní dětí do 13 let: 20,− €

JÍZDNÍ ŘÁD na 
www.wenzl−bodenmais.de



13Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.czRozhled – Jižní Čechy 8/2020

Nejčastějším dotazem v  současné
době, se kterým se na mě obracejí moji
klienti, je, jak to bude dál pokračovat
s  koronavirem.  V  jejich dotazech a
hlavně v očích vidím strach a jakousi
beznaděj z toho, jak to bude dál pokra−
čovat a co se z toho vyvine. Když zku−
sím zavěštit, tak mi vychází, že nezmizí
a přiřadí se k těm dalším 12 nevyléčitel−
ným infekcím. I když se najde lék, tak
koronavirus mezitím zmutuje a bude
opět problém.
Je si zapotřebí říci, že v životě lidském
existuje pouze jedna jistota a tou je
smrt. Všichni umřeme, ale nevíme, kdy
a jak.Já tvrdím, že lidské tělo je v dneš−
ní době nastaveno na 100 let. Aby −
chom se tohoto věku dožili ve zdraví,
musíme nejpozději od 60 let něco pro
sebe dělat. Především tělo zásobovat
vitamíny, minerály, protože většinou
již nemáme tak pestrou stravu jako dří−
ve a nesmí chybět pohyb na čerstvém
vzduchu.
Nejvíc, co nám může uškodit, je
stres vyvolaný zejména strachem.
Ten nám nesmírně moc ubírá energii a
biologické účinné  látky, které ve stre−
su  náš organismus není schopný při−
jímat. Výsledkem je jeho oslabení.
Stres odčerpává víc, než jsme schopni
přijímat. Podle mé teorie se organiz−
mus v určité fázi díky pudu sebezá−
chovy zablokuje, aby nevydal poslední
kapku vitamínů, minerálů a energie,
abychom nezemřeli. Tělo funguje v ja−
kémsi nouzovém provozu. Našel jsem
způsob, jak organismus zablokovaný
stresem odblokovat, aby naše tělo by−
lo schopno zase přijímat vitamíny, mi−
nerály a opět se „nastartovalo“. Jsou
to moje  akupresury, které otevřou tělo
pro příjem energie. Základní akupresu−
ra je jednoduchá: dát ruce křížem, zá−

pěstí na zápěstí a držet cca 25 minut,
potom cca 2x týdně 20 minut. 
Já tvrdím, že největším nepřítelem
je strach, který je v nás. Strach si
nese me už od dětství. Vzpomeňte si,
jak nás jako děti strašili čer tem,
peklem, bubákem a podo−
bně. Tím, že rodiče vy −
vo lávají ve svých dě−
tech strach, chtě jí
je udržet v  po−
slušnosti a ovlá−
dat je. Úzká spo −
lečnost ovlá da −
jící světové dění
(podle mě je to
20 % lidí) stra−
chem udrží davy
lidí (těch zbývají−
cích 80 %) v posluš−
nosti a docela dobře
k  tomu využila koronavi−
rus (dříve jiné krize či infekce).
Její překroucené názory jako hlásná
trouba přejímají media, která ještě ten
strach u lidí umocňují. Informace, kte−
ré dostáváme po celý den v  různých
formách, ve kterých se vytrácí reálná
skutečnost, přinášejí strach a bezna−
děj – podle mé věštby jim věří a podlé−
há cca 50 % populace.
Společnost lidí, která za tím stojí, je
bez citu (buď psychopaté či socio −
paté, což je většina lidí, kteří jsou
u moci). Jejich cílem je ovládat davy
ve svůj prospěch  a vyvoláváním  stra−
chu omezovat lidi na svobodě. Fakt je,
že v USA je patrně více nakažených
najednou, ale ve finále to vyjde podle
mé věštby nastejno – všude se nakazí
i u nás cca 20 % populace. Teď jsem
věštil na jednu americkou firmu,
protože člověk, který ji řídí v Česku
a na Slovensku, je mým klientem.

Věštba mi ukázala, že se v  té firmě
abso lutně nic nezměnilo, jede dál, ja−
ko kdyby nebyl žádný koronavirus.
Podobně mi vyšla věštba i u mnoha 
jiných firem. Z  toho vyplývá, že úče−

lem bylo „vyčistit“ společnost od
nemocných a slabých,

přeži jí, jako v  každé 
krizi ti silní.

Já tvrdím, že situ−
ace kolem koro−
naviru je velká
nafouklá bubli−
na výborně me −
diálně zpraco−
vána s  cílem
zmanipulovat

davy a tím je
vlastně ovládat.

Jistě si pokládáte
otázku: PROČ? Opět

moje věštba mi říká, že
světovým vůdcům se zdálo,

že se lidé chovají a jednají, promiňte
mi ten výraz, jako by se utrhli ze ře −
tězu. Nyní dost lidí ovládá strach
a beznaděj z toho, co bude dál.
Vraťme se zpět do našich dětských let.
Když nám dospěláci řekli, to nesmíš
dělat, jinak si tě vezme čert do pekla,
bez mrknutí oka jsme poslechli. Nikdo
nám neřekl, že je to hloupost a žádný
čert neexistuje. Podívejme se do sou−
časnosti. Našel se někdo u nás, aby
řekl skutečnou pravdu o koronaviru?
Možná třeba ze strachu a neznalosti
nemohl. Pár lékařů se odvážilo nám
sdělit,  že na rakovinu umírá ročně
v Česku 27 000 lidí, na chřipku 1 500
lidí,  na nemoci srdce a jiné 112 920,
tedy mnohem více lidí než v  souvis−
losti s koronavirem. 
Málokdo nakažené koronavirem 
srozumitelně spočítal. Porovnatelné

a přehledné počty nakažených by měly
být uváděny na 1 milion obyvatel (nebo
v procentech nakažených obyvatel). 
Česko má 10 milionů obyvatel.
Nakažených je k  11. 7. 2020 cca
13 115 obyvatel. To je 1 311 lidí na
1 milion obyvatel
Kritizovaná Čína má 1,4 miliardy 
obyvatel. Nakažených k  11. 7. 2020
je 85081 obyvatel.  To je 613 naka −
žených na 1 milion obyvatel (polovina
než v Česku).
V  USA je 327,5 milionu obyvatel.
Nakažených k 11.7.2020 je 3245925
lidí. To je 9 911 lidí nakažených na
1 milion obyvatel. 
V  Itálii je 60,5 milionu obyvatel,
k 11.7.2020 je 242827 nakažených.
To je 4 013 nakažených na 1 milion
obyvatel.
A tak by se dalo pokračovat dál se
správnými počty.
Vědec, prof. RNDr. J. Flegr tvrdí, že
80% populace má  Cytomegalovirus
a 30% Toxoplazmózu. Další lékaři uvá−
dějí, že většina populace má Chla my −
die, Encefalitidu, Boreliózu, Helico −
bacter a další infekce, které mohou být
nebezpečnější než koronavirus. Podle
zprávy WHO umírá denně ve světě
4400 lidí na tuberkulózu.
Když tak jde „vládcům světa“ o blaho
lidí, tak proč se nehledají vakcíny a léky
na tyto již známé, nevyléčitelné infekce
a nemoci? 
Problém je v  tom, že koronavirus je
nová věc a nikdo neví, co z toho kdy
bude.  Jako vizionář říkám, že je třeba
ze všeho špatného si vzít i to dobré.
A to je uvědomit si priority: udělat si
pořádek v životě, uspořádat vztahy,
začít žít naplno a používat svůj vlastní
rozum.                       Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nejvýše položená hradní zříce nina
v ČR Vítkův Hrádek na Českokrum −
lovsku má vodu. Už při úpravách
tam dělníci na ni narazili, což
umožní další zlepšení komfortu
pro návštěvníky.

Specializovaná firma provedla
zkušební vrt, který ukázal, že voda
tam je ve 40 metrech. Takže pokud
půjde vše podle plánu, tak by se zde
turisté do konce roku mohli umýt i si
odskočit. U hradu bude nutné vybu −

dovat studnu i čističku odpad ních
vod. Inves tice na Vítkově hrádku,
kde byl kdysi vězněn král Václav IV., 
bude kolem milionu korun.

Zřícenina má vodu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Nenechte se ovládat (strachem) 
a používejte svůj vlastní rozum
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PŘIJMU ženy do nočního
klubu u něm. hranic, uby−
tování zdarma majitelka
žena těl. 732504490. RR
20506

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

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

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029

KOUPÍM tuto židli 
a tento typ židlí. Chro −

mový a trubkový nábytek.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM starou vzdu−
chovku.  Po armádě a  po−
hraniční stráži, maskova−
né oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obra nu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojen ských učilišť, auto−
mobilové odznaky, plakáty
a jiná vyznamenání, těžítka
ve formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké uni −
formy a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982.  PM 20019

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pi −
vovarů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel:
732170454. PM 20080

MÁTE doma nábytek
a chro mový trubkový ná −
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do ro−
ku 1980 a bytové doplň ky
(lustry, lampy apod.) 
zdarma odvezu, vykoupím,
zpro středkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 /
E−mail: nabytek1980
@seznam.cz. Stačí na−
psat SMS nebo pro zvonit.
Odpovím.  RR 80225

KOUPÍM tato křesla 
a tento typ křesel. Chro −

mový a trubkový nábytek.
Stav nerozhoduje. Stačí

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i nepojízdnou,  Škoda 120
M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla,  aj.
náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa  pa−
nelku nebo kývačku, pio−
nýr 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, 
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 20020

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

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Tele fun ken
aj. Ho diny, hodin ky náram−
kové a kapesní: Ome ga,
Heuer, Glass hütte, Do xa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Por ce lánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lam pičky,
obra zy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykou pím
i celou sbírku, nebo po −
 zůstalost. Sběra tel. Na −
bízím solidní jednání. 
Tel: 608979838. Email:
a n t i k v s @ s e z n a m . c z
PM 20059

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

PRODÁM ČERNO−BÍLOU
laserovou tiskárnu Brot −
her DCP−L2552DN v zá −
ruce, nový toner, auto −
matický podavač listů,
oboustranný automatický
tisk, cena: 1.900 Kč, vo−
lejte: 602355665, mail:
jony85@seznam.cz

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovic kou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m –
více kusů, vnější opláštění
– jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.

Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušo vickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za −
řízenou k  okamžitému
používání. Zajiš tění dopra−
vy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 20023

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

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

RR 20027
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Milan Mészáros
z Vřeskovic 
u Přeštic. 

Zároveň 27. 8. uplyne
již 3. smutný rok od
chvíle, co nás náš dra−
hý tatínek navždy
opustil.
Odešel jsi, utichl dům
i zahrada, není tatínku za Tebe náhrada. Ale
nejvíce je smutno těm, kterým se zbortil vel−
ký sen, že Tě budou kolem sebe stále mít,
že dokážeš poradit, pohladit. Děkujeme Ti
za lásku, cos nám dal, půl našich srdcí jsi
s sebou vzal. S láskou a úctou vzpomíná
nejbližší rodina, příbuzní, sousedé a známí. 

RR 20480



15Rozhled – Jižní Čechy 8/2020 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. srpna 2020

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, manu−
ální převodovka. Tel.:
736139113 PM 20026

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

45 LETÝ, svobodný, hle−
dá normální ženu 30−45
let pro život na vesnici
v  okolí Stříbra. Tel.:
723858939. PM 20099

VDOVEC 73 roků, neku−
řák, soběstačný, zajiště−
ný, hledá hodnou a po−
hodovou paní. Moje pů−
vodní povolání je mědi−
kovec. PM, DO, KT, RO.
Tel.: 607623899. PM
20095

HLEDÁM ŽENU k sezná−
mení. Nejdříve kama rád −
sky, potom vážně.
175/62, tel.:702804913
V.BOBR@SEZNAM.CZ.
PM 20107

NAJDI muže v Bavor sku
www.vdejsedobavor−
ska.cz 702891012.

VELKÁ LETNÍ SLEVIČKA,
ať jsi mladší nebo starší,
na sexy hrátky zve tě
smyslná broskvička, je
to má vlastní fotečka. 
Volej 730509461. KŘI PM
20097

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

MASÁŽE – sportovní,
relaxační, anticelulitid−
ní, lomi−lomi, antistres,
částečné i celotělové.
Harmonizace čaker, od−
blokování zad, léčení
přirozenou energií. Tel.
775348283. RR 20396

JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jed notlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Sluš né jednání.
E−mail:klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 

RR 20369

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 31. 8. 2020

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 20369

Seniorů je stále víc
V Jihočeském kraji v posledních letech roste
značně počet se niorů nad 65 let, je jich přes
132 000. Jen během čtyř let to je o více jak
10 000 lidí. Přitom kapacita seniorských za−
řízení je stále nedostačující. Někde dokonce
počet míst poklesl. Je za tím modernizace
často nevy ho vujících prostor. A nyní je v dru−
hém největším českém kraji podstav. Čekací
lhůty na umístění do domovů seniorů jsou až
pět let a o nutných a potřebných kapacitách
pro lidi s Alzhei merem nemluvě.

Nevědí, co se zvěří
Myslivci na jihu Čech mají velký problém.
Kvůli koronavirové krizi jim zůstává ulovená
zvěřina. Přestože dostanou od státu příspě−
vek, nic jim to neřeší a nevědí co s masem.
Tři měsíce byly restaurace mimo provoz, 
odbyt na zvěřinu nebyl. Lesníci musejí ze zá−
kona skladovat ulovenou zvěř v mrazáku. Na
ty jim stát sice přispěje 40 tisíc korun, ale to
jim nic neřeší. Všechno ulovené maso musí
být prohlédnuto veterinářem a zaevidováno.
Na zvěřinu není sezóna. Někde se daří jej
prodat, jinde jim zůstává.




