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Stanislav Brázda odpovídá na otázku?
Jak přežít koronavirus
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Mají světový mikroskop Omezí výlovy včetně Rožmberka
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Nyní je ideální doba 
nakoupit si dřevo
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Unikátní Husitské muzeum, které
je snad jediné svého druhu ne je −
nom u nás, ale i v Evropě, otevře−
lo výstavu Tábor 600 let. Ta potrvá
až do konce října a přibližuje ději−
ny jihočeského města od husit−
ských dob do současnosti. Zpří −
stup nilo i nově opravený gotický
sál staré radnice. Práce, které 
trvaly dva roky, přišly na téměř
50 milionů korun. Muzeum také
představilo knihu Dějiny Tábora I.,
jejímž hlavním autorem je historik
František Šmahel. 

„Hlavním cílem výstavy je přiblížit
obyvatelům města dějiny v úplnosti.
To znamená, aby si pod těmi sta −
letími dokázali představit aspoň
něko lik skutečných dějů a hledali
je třeba i v reálu, ve městě sa −
motném,” uvedl ředitel Husitského
muzea Jakub Smrčka.

Expozice začíná husitstvím, ukazu−
je i válečné dějiny včetně obléhání
v 15., 17. a 18. století. Dalšími téma−
ty jsou historie místních nemocnic,
z nichž první z 19. století měla 21 lů−
žek. Připomínají se i pivovar, sladov−
na, tabáková továrna či první elektri−

fikovaná dráha v monarchii vedoucí
z Tábora do Bechyně, jejímž autorem
je František Křižík. Část výstavy upo−
zorňuje na osud Židů za nacistické
okupace. Poválečný rozvoj dokreslují
modely Pražského předměstí a visu−
tého mostu přes nádrž Jordán.

Fakta ilustruje časová osa. Expo −
náty, mezi nimiž jsou i zbraně, se
budou obměňovat. Husitství se 
výstava věnuje jen z části. 

„Záměrně jsme nedělali husit−
skou výstavu, protože jsme chtěli
těch 600 let představit v úplnosti.

Zá roveň je pochopitelně husitství
zdrojem celého jubilea, je to husit−
ské zalo žení města. Zájemcům
o hlubší ponor do historie může 
pomoci nově vydaná kniha profe −
sora Šma hela,” řekl ředitel Smrčka.

Publikace je prvním dílem
Dějin Tábora. Zahrnuje období
od počátků osídlení Tábora po
rok 1452, text se soustředí
hlavně na život husitů. Poprvé
vyšla před 30 lety, teď je dopl−
něná o nové poznatky z arche−
ologie.

Starou radnici a její gotický
sál, jenž výstava zapl nila, opra −
vovalo město dva roky. Budo va
má novou střechu i krovy, vý−
malby jsou v původním stylu

včetně sloupů a kleneb. Gotic ký sál,
po Vladislavském sále Pražského
hradu druhý největší gotický světský
prostor v zemi, má i novou podlahu.

„Přemístěný je goticko−rene−
sanční strop, který byl pod krovem
nad někdejší rychtářskou míst −
ností. Strop zdobený vyře zá váním
se podařilo přesunout do vedlej ší
místnosti s plochým stro  pem,” 
objasnil mluvčí radnice Luboš
Dvořák s tím, že na věži je oprave−
ný hodinový stroj.  (pru)

Unikátní Husitské muzeum

Vítězkou letošního jedenác−
tého ročníku prestižního oce−
nění Žena regionu se za
Jihočeský kraj stala Hana
Korčáková. Ředitelka česko−
budějovického Domu dětí
a mládeže, který nabízí mno −
ho kroužků a aktivit pro děti
z Českých Budějovic i široké−
ho okolí. 

V hlasování veřejnosti ob −
držela v konkurenci dalších
devíti finalistek nejvíce hlasů. 

Ocenění Haně Korčákové předala
za přítomnosti zástupců soutěže vý−
konná ředitelka projektu Žena regio−

nu Marie Heřmánková. Slavnosti 
byly přítomny také finalistky regio−
nálního kola.

„Jsem velice
rád, že se projekt
Žena regionu letos
vyhlašuje na jihu
Čech již popáté.
A to i navzdory ztí−
ženým podmínkám
způsobeným ko −
ronavirovou pan−
demií. Chtěl bych
všem milým oce−
něným účastnicím
poděkovat za to,

jak obdivuhodně dokážou skloubit
péči o rodinu, pracovní povinnosti,
a navíc ještě nezištně pomáhat 

druhým. A tím i celé společnosti,“
uvedl první náměstek hejtmanky
Josef Knot.

Korčáková je zároveň členkou tý−
mu, který připravuje Biologickou
olympiádu pro žáky z celé republiky.
Za Hankou se táhne nesmazatelná
stopa v jihočeském sportu. Je za−
kladatelkou a prezidentkou softbal−
lového klubu Žraloci Ledenice, který
triumfuje v nejvyšších soutěžích.

Hana Korčáková postupuje do ná−
rodního kola soutěže Žena regionu,
kde si prvenství odnese ta z kraj−
ských vítězek, která v hlasování ve−
řejnosti obdržela absolutně nejvyšší
počet hlasů. Vyhlášení celostátní 
vítězky se bude konat 12. října 2020
v Senátu Parlamentu ČR. (pru)

Tohle je Žena regionu
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Je velmi talentovaný, charisma−
tický, a ještě má herecký talent
od Boha. To všechno jsou před−
poklady pro každého, kdo chce
zaujmout a být úspěšný známý.
U herců se to očekává, pak se jim
otevírají ty správné dveře příleži−
tostí. Takový je rodilý Jihočech
Viktor Dvořák, kterého diváci za−
znamenali hlavně díky hlavní roli
ve filmu Havel.

Rodák z Českých Budějovic je
divadelní, televizní i filmový herec
a také dabér. Vloni získal Cenu
Thálie za herecký výkon ve hře

Andělé v Americe. Absolvoval 
DAMU a poté působil v Morav −
ském divadle Olomouc. V roce
2005 přešel do ostravského Di   −
vadla Petra Bezruče.

Od roku 2009 je v angažmá
v Měst ských divadlech praž −
ských, ale na svůj
rodný kraj nezapo−
míná.

„Jižní Čechy jsou
krásný a můj rodný
kraj. Jakmile se
tam dostanu, jsem
tu rád,“ prozradil
Vik tor Dvořák, kte−
rý se před šesti 
lety te levizním di −
vákům představil
v roli Kryš tofa Lébla
v his torickém se riá −
lu První republika.

Nejvíce ale zaujal Havlem v režii
Slávka Horáka. Zajímavé je, že
stejnou roli si zahrál již o rok 
dříve ve filmu Ireny Pavláskové
Pražské orgie.

Pro potřeby poslední role ve 
filmu Havel se obarvil na blond,

naučil se ráčkovat a začal kouřit.
„Byla to výzva a jsem moc rád, že
jsem nezklamal. Pokud mají i di −
váci pocit, že to bylo dobré, velmi
mě to těší. Už kvůli Václavu
Havlovi, kterého jsem si velmi 
vážil,“ svěřil se Dvořák.

Zajímavé také je, že on, rodilý
Jihočech, i bývalý prezident měl
k jižním Čechám také svůj vztah.
V Českých Budějovicích strávil
dva roky na vojně a jako malý
kluk s bratrem Ivanem trávil 
ně ko lik prázdnin u babičky a dě−
dečka na statku u Milevska na
Písecku.  (pru)

Foto: Archiv V. Dvořáka

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Mzda roste
Průměrná hrubá mzda na jihu
Čech roste. Je to dobrá zpráva
i proto, že region patřil k těm,
kde platy dosud nebyly příliš
vyso ké. Na celostátní průměr
však Jihočeši ztrácejí i více než
3000 korun. Průměrná hrubá
mzda ve druhém čtvrtletí mezi−
ročně vzrostla o 1,6 procenta na
31 194 korun. Lidé si tak vydě −
lali o 488 Kč více než loni ve
stejném období. Jihočeský kraj
se podle mzdy drží ve středu
tabul ky všech regionů. 

Konečně postaví
bazén

Jihočeský Písek konečně po le−
tech dohadů ví, jaký a kde po −
staví nový bazén. Bude to v loka−
litě pod lesnickou školou. Rad −
nice se tak vrací k původnímu
návrhu, kde maximální částka na
projekt je přes 400 milionů ko−
run. Hotovo by mohlo být v roce
2022, kdy se Písečáci v novém
bazénu vykoupou. Kromě pětad−
vacetimetrového bazénu bude
v kryté části areálu i vířivka nebo
tobogán. Chybět nebude sauno−
vý svět se čtyřmi různými sau−
nami a ochlazovacím bazénkem
venku na střeše. Ve venkovním
areálu budou dva bazény.

Mají 
rouškomaty

S ohledem na zvyšující se počet
lidí s koronavirem, přistoupil
českobudějovický magistrát ke
zřízení rouškomatů. Budou umí −
s těny ve třech objektech, v nichž
jsou jednotlivé odbory. 

Prodejní automaty nabízejí
čtyř vrstvé nanoroušky, třívrstvé
standardní roušky a také bez−
pečnostní balíčky po více ku−
sech. Ceny jsou mezi 20−30 ko−
runami podle typu. Město za po−
skytnutí prostoru pro umístění
automatu na roušky obdrží od
dodavatelské firmy čtvr tletně
šest set korun, což pokryje ná−
klady na elektřinu, kterou rouš−
komaty spotřebují.

Viktor Dvořák: 
Havel jako vyšitý!
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Nejenom hrady, zámky a kostely,
ale třeba i starou, historickou vo−
dárnu opravují jihočeští památká−
ři. Jde o zámeckou vodárnu na
Hluboké, která je kousek od zám−
ku. Je technickou památkou a zá−
mecké kašny i zahradu zásobuje
užitkovou vodou. Práce za pět mili−
onů korun potrvají do prosince. 

„Je to první zásadní rekonstrukce
barokní stavby z roku 1735. Opra −
vuje se i zámecký podzemní systém

dlouhý 2,5 kilometru. Do pěti let 
bychom rádi vybudovali zavlažovací
systém,“ uvedl kastelán zámku
Martin Slaba. 

Vltavská voda zásobuje zámek od
16. století. Nahoru se dříve tlačila
pomocí dřevěných čerpadel, tak −
zvaných trkačů. Památkáři obnovují
stavební konstrukce, nejvíc práce je
na obvodových zdech. 

„Je to technická, velice pěkná
památ ka. A cenná v tom, že pořád

funguje,” řekl inves tiční technik 
jihočeských památkářů Roman
Pivoňka.

Z vodárny, kterou několikrát poni−
čily povodně, se zalévají zámecké
zahrady. Opravou chtějí památkáři
předcházet statickým poruchám
a trhlinám. Využívají se staré tech−
nologie, staré malty. Náročná bude
práce s obrubou dřevěných prvků.
Vodárnu chce kastelán nechat za−
psat na seznam národních kul −

turních památek. Při opravě se musí
rozebrat a opravit dvě Francisovy
turbíny z roku 1908, vysoké tři 
metry. Rotor turbíny má průměr
120 centimetrů. Památkáři dosud
využívali jednu, po opravě by měly
fungovat obě.

Na zámku se opravuje i podzemní
systém, který odvádí dešťovou vo−
du. V plánu je opravit časem i vodá−
renskou věž v parku.

(pru), foto: Archiv NPU

Památkáří opravují technický skvost

Jihočechů je o něco méně. V letoš−
ním prvním pololetí klesl počet oby−
vatel v kraji o 336. V regionu žilo ke
konci června 643 747 lidí. Za úbyt−
kem je podle statistiků hlavně vyšší
počet zemřelých než narozených,
ale také stěhování lidí pryč. 

„Na jihu Čech se za prvních šest
měsíců roku narodilo 3175 dětí,
zemřelo o 310 lidí více. Stěhováním
přišel kraj o 26 obyvatel, když se do
něj přistěhovalo 3063 lidí a naopak
3089 se z něj odstěhovalo,“ uvedl
Český statistický úřad. Za celou re−
publiku počet obyvatel v prvním

pololetí stoupl o 5203 na
10,6 milionu lidí. Stejně 

jako v případě Jihočeského kraje 
více lidí zemřelo, než se narodilo.
Veškerý přírůstek tak zajistila zahra−
niční migrace.

„Na jihu Čech přibylo nejvíc oby−
vatel od ledna do konce června na
Českobudějovicku, na tamním pří−
růstku se podílela nejen migrace,
ale i vyšší počet narozených než
zemřelých. Okres tak získal proti
konci loňského roku o 332 občanů
víc. Většině ostatních okresů v kraji
obyvatelé ubyli, s výjimkou Tábora,
kde jich přibylo,“ doplnili statistici.

(pru)

Jihočechů je méně

Volby do krajského zastupitelstva se nezadržitelně blíží. Na jihu Čech
kandiduje 21 politických stran a hnutí. To je nejvíce ze všech českých
krajů. Ty také posílají kandidáty na post hejtmana. Krajští lídři také 
prozradili, že jim jde hlavně o investice do infrastruktury, sociálních
zaříze ní i nemocnic, školství, sportu bezpečnosti kraje. Někteří by
napří klad zase stopli investice do budovaného Jihočeského letiště, 
které spolklo přes miliardu korun. Místo toho by zavedli krajské 
porodné a pastelkovné, nebo by tam radě ji vybudovali aquapark... 

Tihle se ucházejí o post
jihočeského hejtmana
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Rekordní sezóna
na Lipně

Rekordní léto mají za sebou
podnikatelé na Lipensku. A to
přesto, že na jaře po vypuknutí
koronavirové krize se obávali
toho, co bude. Ubytovací ka−
pacity v okolí lipenské pře −
hrady byly plné, nárůsty ná −
vštěvnosti zaznamenaly hlav−
ně kempy, ale i hotely.

Například přívoz v Horní
Plané denně přepravil asi 1200
lidí. Vodácká půjčovna evidu−
je proti minulým létům nárůst
o 15 procent. Většina turistů
byla z Česka, cizinců mezi −
ročně ubylo. 

Asi 60 procent Čechů a 40
procent Němců, Rakušanů
a Holanďanů byl poměr hostů
v mnoha kempech.

Rekordní sezonu má za se−
bou zřícenina Vítkův Hrádek.
Dorazilo tam nejvíc lidí za 
20 let. Loni přišlo denně 200
či 300 návštěvníků, letos 
v červenci a srpnu 400 až 600
turistů. 

„Mohli jsme tak investovat,
teď nás čeká ještě oprava vy−
hlídkové plošiny,” dodal před −
seda sdružení Vítkův Hrádek
Miroslav Kovačičín.

Nejvýše položený hrad v Čes −
ku se dočká také vlastních to a −
let. Umožní to vodní vr t, díky
kterému zde bude zavedena 
voda. Práce vyjdou zhruba na
milion korun. (pru)

Petici proti skladu vyhořelého ja−
derného paliva v lokalitě Janoch
nedaleko Temelína na Českobudě −
jovicku podepsalo přes 3,5 tisíce
lidí. Ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček se tím bude zabý−
vat. Slíbil jednání přímo na místě. 

Podle Správy úložišť radioaktiv−
ních odpadů má lokalita Janoch nej−
lepší parametry ze čtyř hodnoce−
ných lokalit. Přitom doposud SÚ−
RAO měla vytypovaná jiná místa,
některá i na jihu Čech. Karel Havlí −
ček, který měl začátkem září pláno−

vanou schůzku se zástupci dotče−
ných obcí,  kvůli karanténě jednání
vyřešili formou videokonference. 

„Postupně jednám se starosty
všech lokalit zvažovaných pro hlu−
binné úložiště. Probíráme aktuální
stav, zajímá mě samozřejmě zpětná
vazba přímo z místa. Se starosty
jsem se zpravidla dohodl či chci se
domluvit na osobním setkání na
místě. Jsou rozumní, chceme posílit
komunikaci a ekonomickou podpo−
ru dotčených obcí,“ uvedl ministr
Havlíček.

„Videokonference s ministrem mi
nepřinesla nic, co bych nevěděl.
Počkám na osobní setkání, které by
mělo být na podzim a přímo na 
místě,“ reagoval starosta Olešníku
Milan Kotýnek.

Lidé se bojí, že ztratí na ceně ne−
movitosti, zničí se hektary přírody,
a to zcela zbytečně. Odmítají, že by
měl stát devastovat další část kraje,
když už před mnoha lety dostavěl
Jadernou elektrárnu. Úložiště by
v ČR mělo vzniknout do roku 2055.
Bude sice hlubinné, ale jeho bu −
dování bude znamenat mnoho let
hluku, prachu, tisíce náklaďáků ze−
miny a také ochranné pásmo v rádu
kilometrů. (pru)

Petice proti úložišti

Novou hyperbarickou, tedy přetla−
kovou komorou disponuje česko−
budějovická nemocnice. Na jihu
Čech ji k léčbě používá jako jediné
zařízení. Slouží v případě potřeby
všem pacientům z celého kraje.
Je součástí přístrojového vybave−
ní Traumacentra. Původní dvou −
místná komora byla nahrazena
šestimístnou.

Náklady na pořízení, transpor t,
úpravy prostor včetně přidružených,
si vyžádaly částku okolo 20 milionů
korun. 

„Samotná instalace nebyla nijak
jednoduchá. Pomocí těžkého jeřábu

pracovníci firmy vyzvedli komo−
ru z kamionu ve Schneiderově
ulici a přes budovu chirurgic−
kých oborů ji spustili na předem
připravenou plochu ve vnitro −
bloku. Odtud byla posouvána
na místo určení stavebním otvo−
rem, který byl vytvořený pro
tento účel,“ popsal Jaroslav
Novák z českobudějovické ne−
mocnice. 

Komora má průměr 2 m a dél −
ku 4,5 m včetně předkomory.
Celkový objem je 12 250 litrů.

Hyperbaroxie je obor multi−
disciplinární, takže má vztah

k mnoha medicínským obo−
rům, jak jsou ARO, chirur−
gie, traumatologie, interna,
dermatologie, ORL, oftal−
mologie, or topedie, pedia −
trie, neurologie, onkologie,
mikrobiologie, urologie,
pracovní lékařství, pracovní
hygiena, sportovní medicí−
na. Ale i oborům nemedi−
cínským, teorii potápění,
dekompresologii. hyperba−
rickou oxygenoterapii využí−
vá českobudějovická ne−
mocnice více jak 45 let. 
(pru), Foto: Nemocnice ČB

Jako první v Evropě mají v česko−
budějovické nemocnici japonský
mikroskop Mitaka, který použili 
lékaři při operaci. Parametry pří−
stroje za 15 milionů korun pomá−
hají při zákrocích v cévní mikro−
chirurgii. Má optickou sestavu
s nejvyšším možným rozlišením
a světelností.

„Mikroskop splnil naše očekává−
ní. Pacientka, které praskla výduť
na mozkové cévě, je po operaci
v pořádku,” uvedl neurochirurg Jiří
Fiedler a doplnil, že s přístrojem 
seznámil již před lety na stáži
v Japonsku.

Mikroskop má rychlé pokročilé
funkce a při maximálním zvětšení
vynikající světelnost a hloubku zor−
ného pole. Tyto vlastnosti potřebuje−
me především pro mozkový bypass
a cévní neurochirurgii.

Přístroj operatérovi nastaví ideální
podmínky pro samotný zákrok. Je to
především dáno jemnou optikou
přístro je. Hloubka zorného pole je
při maximálním zvětšení tak velká,

že při operaci milimetrové cévy je
dobře vidět i její okolí. Díky tomu
zůstává céva ostrá i při jejím pohybu
daném pulzací srdce. 

(pru), Foto: Nemocnice ČB

Pacientům slouží nová hyperbarická komora 

Mají světový mikroskop
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Cena zlata se v současné době po−
hybuje na dlouholetém maximu, kdy
se zlato na jednotlivých burzách
prodává skutečně za velmi vysoké
částky. Je proto ideální čas jej zhod−
notit! Ne každý má doma zlaté 
cihličky v trezoru a některým
schází i ten trezor. Přesto i Vy
máte doma určitě zlato, které
vám může vynést nemalé pení−
ze, a možná o něm ani nevíte!
Teď stačí pouze navštívit Zlatou
Banku a šperky, které by doma
ležely bez užitku, Vám mohou
vynést nemalé jmění.

Zlatá Banka je ideální místo pro
prodej starých, nepotřebných šper−
ků, které doma nalezne téměř kaž−
dý, i když o nich možná ani neví. Ne
všichni takové šperky nosí, a proto
je výhodnější je prodat, v součas−
nosti za opravdu jedinečné ceny,
které Vám nabízíme. Trh je po zlatu
lačný, a proto  máte jedinečnou pří−
ležitost, jak své staré šperky skvěle
zhodnotit, což Vám nabízí právě
Zlatá Banka.

Vedle opravdu slušné ceny, za kte−
rou můžete své zlaté šperky prodat,
nabízíme také naprosto férové jedná−
ní s osobním přístupem ke každému
zákazníkovi, který k  nám zavítá.
Řídíme se dle pravidla „náš zákazník,

náš pán“ a je to vidět na našich 
službách, které zákazníkům poskytu−
jeme. Když nevíte, co to vlastně za
šperky v tom šuplíku doma máte, 
nebojte se na nás obrátit a my Vám 
poradíme a určíme jejich hodnotu.

Uvítáme každého zákazníka, který
se k nám rozhodne přijít. Příjemné
a diskrétní prostředí k prodeji
zlata patří a u nás jej jistě najdete.
Neváhejte proto s prodejem, dokud
se cena drží takto vysoko a využijte
skvělých podmínek, které právě 
nabízíme.

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. 

Poctivý a bezpečný výkup
zlata ve Zlaté Bance

Nejprve to bylo o rok, teď už 
o dva. Řeč je o zprovoznění dál−
ničního obchvatu Českých Budě −
jo vic v 7,2 kilometru dlouhém
úseku Úsilné – Staré Hodějovice.
Ře ditel ství silnic a dálnic původně
avizovaný termín v roce 2022 už
dříve prodloužilo, teď to vypadá,
že se odsouvá na rok 2024. 

Za vším jsou problémy u kilo−
metrového tunelu Pohůrka, kde
museli stavbaři kvůli agresivní
spodní vodě změnit technologii
stavby.

„Bohužel musíme konstatovat,
že se zahájení provozu z důvodu
problematiky tunelu Pohůrka zá−
sadně zpozdí. Lze očekávat, že
zprovoznění Pohůrky a tím celé
stavby, bude až v roce 2024,”
uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. 

„Zhotovitel nyní zpracovává
rea lizační dokumentaci, na zá −
kladě které se rozhodne o dalším
postupu,” doplnil mluvčí. ŘSD už
dřív oznámilo, že místo původně

plánované výstavby tu  nelu po −
mocí takzvaných mi lán ských
stěn, kdy se zvlášť budují stěny,
strop a podlaha, stavební firmy
položí do jámy těleso, do které ho
by se spodní voda ne měla dostat.
S tím souvisí i pro dražení pro −
jektu, a to nejméně o 100 mi lionů
korun. Přičemž tato část stavby
má vyjít na více jak šest miliard
korun.

Obchvat Českých Budějovic
zača li silničáři stavět na jaře
2019. Jeho druhou součástí je
úsek Hodějovice – Třebonín dlou−
hý 12,5 kilometru, kde se počítá
s náklady přes sedm miliard ko−
run. Stavba bude součástí D3.
Nyní je v pro vozu 70 kilometrů
dálnice od středočeského Mezna
až do Čes kých Budějovic. Celko −
vá trasa mezi Prahou, jihočeskou
metropolí a Dolním Dvořištěm
měla být ho to va v roce 2028.
Nyní se zdá, že tento termín není
zatím příliš reálný.  (pru)

Část obchvatu se zase 
z části odsouvá
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Pokuty odepíší
Nejenom za pokuty, ale i za pře−
vozy opilců na jedinou jiho −
českou protialkoholní záchytnou
stanici či zjištění hladiny alko −
holu v krvi dluží hříšníci čes −
kobudějovickému magistrátu.
Mnohé pohledávky jsou nevy−
mahatelné, tak je radnice bude
muset odepsat. Městská rada
rozhodla o tom, že za loňský rok
odepíše magistrát přes 34 000
korun za zhruba osm desítek
odvozů na krev nebo na záchyt−
ku. Průměrná úhrada za jeden
převoz je 600 korun. Částka na−
růstá, pokud je například třeba
čistit interiér vozidla a podobně. 

Kůrovec dál hrozí
Kůrovec sice dále ohrožuje
mnohé lesy, ale situace je lepší,
změnila se. Může za to letošní
počasí. Proto, aby se podařilo
nebezpečí lýkožrouta omezit,
musely by se provádět razan−
tnější zákroky. Letošní teplá zi−
ma, ale i velmi vlhké léto má
i docela dobré stránky. Postup
kůrovce, který decimuje české
lesy, hlavně ty smrkové, se zpo−
malil. Důvodem je deštivější po−
časí, které přineslo letošní léto.
Na to, aby kůrovcová kalamita
mohla skončit, by bylo potřeba
alespoň dva roky podobně
chladného a vlhkého počasí. 

Mají nové pokoje
Porodnice v jihočeském Táboře
má nové rodinné pokoje. Budou −
cím maminkám tak zpříjemní
pobyt i s jejich narozenými mi−
minky a možným doprovodem.
Právě po takovém komfor tu 
některé rodičky volaly. Jde o dva
nadstandardní pokoje pro ma−
minky po porodu s možností
ubytování doprovodu. Nemoc −
nice vycházela z poptávky rodi−
ček. Jeden pokoj je laděný do
oranžova, druhý do zelena. Mají
samostatné sociální zařízení,
televizor, a dokonce i kávovar.
Platí se 1000 korun za den.
Doprovod si může za 100 Kč na
den objednat oběd. 

Koronavirová situace má dopady
nejenom na turismus a podnikání,
ale také na rybáře. 

Rybářství Třeboň nebude při le−
tošních podzimních výlovech pořá−
dat žádné doprovodné akce. Ovlivní
to i slavnostní výlov rybníka Rožm −
berk, kam jezdilo poslední roky oko−
lo 50 000 lidí. Největší český rybník
vyloví rybáři během týdne, namísto
o víkendu. 

Z podzimních výlovů čeká Ry −
bářství Třeboň výnos 2100 tun trž−
ních ryb a 300 tun vedlejších ryb.

„Rybářství Třeboň naplánovalo
letos podzimní výlovy a nepočítá
s žádnými doprovodnými akcemi
pro veřejnost. Cílem je zamezit velké
návštěvě rybníků a snažíme se tím
ochránit i naše zaměstnance. V mi−
nulosti jsme dělali podzimní výlov
rybníku Rožmberk ve slavnostní
verzi ve dnech pracovního volna, tak
od toho jsme z důvodu covidové si−
tuace ustoupili. Nebudeme v letoš−
ním roce pořádat pro veřejnost žád−
né akce, které souvisí s našimi výlo−
vy, a budeme lovit v běžném reži−

mu,” řekl ředitel rybářství Josef
Male cha. Ryby z podzimních výlovů
si budou moci lidé koupit na 
sádkách. Na hrázích rybníků bude 
fungovat stánkový prodej. 

„Tím, že jsme zrušili doprovodné
akce, se snažíme omezit kontakt na−
šich zaměstnanců se širší veřej −
ností,” dodal Malecha.

V říjnu ještě třeboňští rybáři vyloví
rybníky Velký Tisý, pátý největší v ČR,
s rozlohou 313 hektarů, rybníky
Ponědrážský či Spolský, v listopadu
pak rybníky Záblatský a Svět. (pru)

Omezí výlovy včetně Rožmberka

Letos poprvé po 25 letech zrušilo
Výstaviště České Budějovice vý−
stavu Vzdělání a řemeslo, největší
přehlídku středních škol a učilišť
v jižních Čechách. Třídenní akci
pořadatelé plánovali na 5. až 
7. listopad, ale s ohledem na koro−
navirovou situaci od ní upustili.

Je to šestá akce, kterou Vý sta −
 viště letos kvůli situaci s virem 
covid−19 zrušilo. 

„Bohužel i tuto akci jsme museli
odložit z důvodů mimořádných

opatření ministerstva zdravotnictví.
Mrzí nás to o to více, že výstava mě−
la v posledních dvou letech velký

nárůst pozornosti, a to jak ze strany
vystavovatelů, tak i návštěvníků,”
uvedl předseda představenstva vý−
staviště Mojmír Severin. Loni výsta−
va zaměřená na vzdělání a řemesla
měla 16 000 návštěvníků.

Letos management Výstaviště
zrušil také nejznámější a největší
agrosalon Země živitelka. Stalo se
tak podruhé v jeho padesátileté 
historii. Poprvé to bylo v roce 2002
kvůli ničivým povodním. Loni živitel−
ku navštívilo přes 123 tisíc lidí. Tým
se nyní proto pečlivě připravuje na
příští rok a věří, že situace s korona−
virem bude daleko lepší. (pru)

Zrušili výstavu škol
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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.beanstankov.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

Tábor zdraží nájemné
Někteří obyvatelé městských bytů
v Táboře se musejí připravit na
zdražování. Radnice chce vý −
hledově navýšit ceny tak, aby se
dostaly na standardní úroveň
60 až 65 korun za metr čtvereční.
To pro některé nájemníky může
znamenat i 1000 – 1500 korun
měsíčně navíc. 

„Někteří nájemníci nyní platí za
metr čtvereční třeba 25 korun až
35 korun. Právě tyto lidi jsme obe−
slali a s nimi budeme o navýšení
jednat. Postupně pak oslovíme
i další nájemníky, kteří zůstávají
pod standardní cenou,” uvedla
místostarostka Michaela Petrová.

Podle ní Tábor patří k největším
vlastníkům obecních bytů v Jiho −

českém kraji. Nyní jich má více než
3000. Například České Budějovice
vlastní přibližně 1800 bytů. „Město
nájemné zatím nebude měnit lidem
starším 70 let. Pro ně zůstanou pod−
mínky stejné,” podotkla Petrová. 

Zájem o bydlení v obecních by−
tech v Táboře je velký. Někteří 
žadatelé na ně čekají i několik let.
Důvodem je to, že nájem v obec −
ních bytech je stále výrazně nižší
než v komerčních. Nájemníci sa−
mozřejmě nemusejí s novou ná−
jemní smlouvou souhlasit. Pak by
věc řešil soud. Ten by ale samo−
zřejmě přihlížel i k takzvané ceně
obvyklé v dané lokalitě, ale samo−
zřejmě i kvalitě bydlení v daném
domě. (pru)
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Důvodem, proč se v  současné době
zajímat o stavební řezivo či palivové
dříví, je jeho příznivá cena. Pře svěd −
čit se o tom můžete na Pile v Ne −
pomuku, která je majetkově provázá−
na se společností KM Wood, s.r.o. Se
spolumajitelem spo−
lečnosti Ing. Kar lem
Maršíkem jsme si
povídali o všem, co
souvisí se dřevem.
l Pane inženýre, na
úvod by mě zajímala
historie Pily v Nepo −
mu ku.
Počátek pilařské vý−
roby v Nepomuku sa−
há až na počátek 20.
let minulého století.
Prvním zakladatelem
tehdy parní pily byl
pan Josef Šůs. Tra −
dici pilařské výroby
rodiny Šůsovy ze
Dvorce u Nepomuka
zpřetrhalo znárodnění
v roce 1948, kdy byla pila začleněna
do státního podniku nejdříve Chodské
pily a poté Západo českých dřevař−
ských závodů. V  roce 1990 požádal
vnuk zakladatele Josef Šůs o navráce−
ní majetku a pokračoval v rodinné tra−
dici. Postupně prodával obchodní po−
díl různým subjektům. V  současné
době vlastním nadpoloviční většinu
a Pila v  Nepo muku je začleněna do
společného podnikání se společností
KM Wood s.r.o.
l Se změnou majitelů přichází
i změna výrobního programu?
Pokračujeme v  tradici. Dříví, které vy−
koupíme od vlastníků lesů z  okolí
i z vlastních těžeb, zpracujeme na pile.

Momentální kapacita pořezu je 1200
kubíků za měsíc. V současné době dě−
láme řadu opatření na zvýšení kapacit.
Předpokládáme, že novou technologií
zvýšíme měsíční pořez dvojnásobně
při stávajícím počtu zaměstnanců.

l Jaká je nabídka pilařských vý−
robků?
Na prvním místě je to stavební řezivo,
to znamená hranoly různých profilů
o délce 2 až 10 metrů. Na přání zákaz−
níka mu hranoly naimpregnujeme, do−
pravíme na stavbu nebo na místo, kte−
ré si určí. Z dalších pilařských výrobků
jsou to prkna, fošny, latě a úspěšně
jsme rozjeli výrobu kůlů na oplocenky
se špičkou, a to buď kulaté, nebo hra−
naté. Kůly impregnujeme, aby v zemi
vydržely delší dobu. Převážně řežeme
smrk, a to 90 %, další dřeviny jsou bo−
rovice a modřín. Zákazníky máme po
celých Čechách i v Rakousku. Naší
snahou je vyhovět každému, kdo

k nám přijde. Například zákazník poža−
duje pouze 2 hranoly. Pokud nejsou
na skladě, tak mu je vyrobíme.
l Při výrobě vzniká dřevěný odpad.
Co s ním?
O piliny mají zájem výrobci dřevě−

ných briket nebo
farmy, které se
specializují na chov
koní. Dalším od−
padním produktem
je štěpka. Máme ji
dostatek na skladě,
takže kdo chce 
přijet, neodjede
s  prázd nou, nebo
štěpku dovezeme
zájemcům domů.
Prodáváme palivo
v  balících nebo
dvoumetrovou ku−

latinu, která je nevhodná k pořezu, to
znamená – je slabší, křivá, sukatá.
Prodej je opět včetně dopravy.
Štípané dříví neděláme.
l Abychom nemluvili pouze o výro−
bě řeziva. Vytěžený les je třeba opět

obnovit. To znamená od úklidu po
těžbě až po výsadbu a oplocení.
I v  tomto směru máte co nabídnout
vlastníkům lesů?
Naší snahou je komplexní servis. Ten
zajišťujeme naší společností KM
Wood. Sadební materiál nakupujeme
od prověřených kolkařů a holiny po
těžbě vysadíme. V současné době
máme například velkou zakázku u
města Havlíčkův Brod, kde letos vysa−
zujeme přes milion sazenic, další re−
giony, kde provádíme tyto činnosti,
jsou Písek, Tábor, Plzeň−jih, Vysočina,
Jihlava, Telč, Třebíč a samozřejmě
klatovský region. Nejde jen o samotné
vysazení, ale je zapotřebí udělat oplo−
cení, aby zvěř sazenice nepoškodila a
zajišťujeme i následnou péči o vysá−
zené kultury.  Zde je také možnost zís−
kat dotace, s čímž umíme vlastníkům
lesů také pomoci.
l Kdo chce dřevo, asi by neměl pří−
liš otálet, nebo jeho cena půjde ještě
dolů?
Cena řeziva oproti minulým rokům
klesla na své dosavadní minimum.
Nedělám si velké naděje, že půjde
ještě dolů. Rádi každému předem po−
radíme a nabídneme naše komplexní
služby. Při výkupu dřeva na naši pilu
preferujeme kulatinu od průměru

18 do 40 centimetrů. Umí −
me majitelům lesa vytěžené
dříví prodat za velmi zajíma−
vé ceny, což v době kůrov−
cové kalamity není jedno−
duché. Na trhu je přetlak
dřeva. Po těžbě řádně ukli−
díme les. Na to máme per−
fektní techniku v podobě tří
speciálních traktorů s fré−
zou na drcení klestu. Je to
výkonná technologie a vel−
ký pomocník při úklidu lesa
a likvidaci klestu po těžbě.
Za den vyčistí 1 až 2 hekta−
ry. Pro vlastníka lesa je ur−

čitě zajímavá informace, že na naši
práci, to je na drcení klestu touto
technologií, dostane zhruba 50 % do−
taci. Veškeré administrativní práce
spojené s dotací umíme vlastníkovi
lesa také vyřídit. (še)

Nyní je ideální doba
nakoupit si dřevo

Pila Nepomuk
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sousedůKrátce
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Přežila v ledovci!
Hodně kuriózní případ se stal
ve Švýcarsku. Neuvěřitelné dva
dny tam v šor tkách v trhlině
v ledovci a v teplotě pod bodem
mrazu přežila 30letá žena žijící
jinak v Německu. Záchranáři
to považují za zázrak. Žena
oble čená jen do šor tek, trika
a s batůžkem na zádech spadla
ve výšce 3700 m nad mořem
u Zermattu ve Waliských
Alpách do trhliny v ledovci.
V teplotě pod bodem mrazu
přežila skoro celé dva dny
a dvě noci. Turistka se zachytila
na výstupku v hloubce asi pat−
nácti metrů. Nakonec ji zachrá−
nili pomocí lan a vrtulníku.

Tisíce zneužití
Nejspíš do knihy rekordů by se
mohla dostat 51letá žena od ba−
vorského Pasova. Doslova tisíc−
krát zneužila tísňovou linku
záchra nářů. Policisté její mobil
zabavili a hrozí jí i velmi vysoká
pokuta. Od začátku června žena
nejméně 2,5 tisíc krát kontakto−
vala tísňovou linku. Ta byla per−
manentně zneužívána a zároveň
blokována. Záchranáři i policisté
ženu opakovaně vyzývali, aby
přestala první pomoc volat, na−
konec jí policie zabavila mobil.
Teď ji čeká pokuta nebo možná
i vězení. 

Dárek od Trumpa
Netradiční dárek dostali sto vky
až tisíce převážně seniorů
v Horním Rakousku. Přišel jim
do schránky dopis od americké−
ho prezidenta Donalda Trumpa
a šek na 1200 dolarů. Rakuša −
né, kteří kdysi pracovali v USA,
dostali dopis s pomyslným še−
kem. Když jej přinesli do banky,
úředníci dokument zkontrolovali
a za 3 dny jim skutečně na účet
přišlo 1200 dolarů. Zvláštní však
prý je, že dopis s šekem se do−
stal i na milion adres již zesnu−
lých občanů, kteří tam pracova−
li, ale i těm, kteří tam nedělali.
Zatím se dokument objevil jen
v Horních Rakousích!

Stavba horkovodu z jaderné elek−
trárny Temelín do Českých Budě −
jovic, který je jednou z největších
investic společnosti ČEZ, má 
zpoždění. Kvůli tomu bude muset
Město České Budějovice, které je
jedi ným akcionářem budějovické
teplárny, kvůli zpoždění nakoupit
nové emisní povolenky na spalo−
vání uhlí za desítky milionů korun.
Dodávky tepla pro obyvatele ale
ohrožené nejsou. Podle stavební
firmy, která dílo provádí, jí kvůli
epidemii koronaviru chyběli zahra−
niční dělníci.

„Dalším mimořádným faktorem
bylo letošní deštivé počasí, které
nám opakovaně zaplavovalo vý −
kopy a omezovalo pohyb těžké
techniky v podmáčeném terénu,”
řekla Barbora Vraná z firmy Tenza.

Temelínské teplo by mělo pokrýt
30 procent výroby tepla pro České
Budějovice, zbytek zajistí teplárna
z vlastních zdrojů. Horkovod dlouhý
26 kilometrů vyjde na 1,44 miliardy
korun a staví se od loňského břez−
na. Teplárně umožní asi o třetinu
snížit spotřebu hnědého uhlí, kles−
nou i emise oxidu uhličitého. 

Společnost, která horkovod sta−
ví, byla v září v platební neschop−
nosti, protože neplatila některým
dodavatelům a ti stavbu opustili.
Mluvčí uvedla, že kvůli pomalejší−
mu tempu prací se posunuly i pla−
tební milníky, což se negativně pro−
mítlo do finančního toku na projek−
tu. „Nicméně na aktivitách spo −
lečnosti se nic ne mění. Intenzivně
jednáme s investorem o úpravě
platebních podmínek a s bankou

o přizpůsobení financování,” uved −
la Barbora Vraná.

„Dodavatel nám oznámil zpoždění
a rozvolnění prací v důsledku pan−
demie koronaviru. Intenzivně jedná−
me a rozsah zpoždění i obchodní zá−
ležitosti si upřesňujeme,” řekl mluv−
čí Jaderné elektrárny Temelín Marek
Sviták. Firma dokončila stanici vý−
měny tepla v Temelíně. Pracuje na
přečerpávací stanici Obora a cent −
rální předávací stanici v Budějo −
vicích, nových halách, díky nimž se
bude vracet voda do elektrárny.

Temelín dodá městu ročně díky
horkovodu 750 terajoulů tepla, hlav−
ně pro sídliště Vltava, Šumava,
Máj a Pražské předměstí. Teplo by
měla elektrárna Budějovicím podle
smlou vy poskytovat nejméně 20 let. 

(pru)  Foto: Archiv JETE

Horkovod z Temelína bude později

Letní koupaliště Hulák chce město
Prachatice zrenovovat. Radnice
projekt odkládá a pokusí se jej za−
řadit do seznamu akcí pro rok
2022. Důvodem je fakt, že kvůli do−
padům koronaviru bude mít město
nižší příjmy především z daní. 

„Bohužel v příštím roce nebude−
me schopni Hulák opravit. Uvidíme,
kdy se nám skutečně podaří projekt
realizovat. Snad to bude v roce ná−
sledujícím,“ uvedl starosta Martin
Malý.

Město původně předpokládalo, 
že na rekonstrukci uvolní přibližně
deset milionů korun. Ale Malý nyní
řekl, že náklady budu výrazně vyšší. 

„Bude to spíš mezi 15 až 20 mi −
liony korunami,“ dodal Malý.

Po rekonstrukci by na koupališti,
které za léto navštíví na 25 000 lidí,

měly přibýt i dětské atrakce a tobo−
gán. Město letos na jaře areál čás−
tečně opravilo, ale aktuální stav vy−
žaduje větší zásah. Koupaliště Hulák

zahrnuje kruhový bazén, obdélníko−
vý, což je plavecká dráha, a má také
dětský bazén. Vady se objevily ve
všech třech. (pru)

Odsunuli renovaci koupaliště
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n Od roku 2016 jste manažerkou
kontaktních sítí pro Bavorsko a ČR
u Evropského regionu Dunaj−Vltava
zodpovědná za kooperaci bavorských
a českých firem. V  jakých oblastech
můžete podnikům pomoci?
Podporuji dolnobavorské a české spo−
lečnosti při navazování nových přes −
hraničních obchodních vztahů. Mohou
se na mne obrátit firmy všech odvětví,
pokud hledají nové do −
davatele, obchodní part −
nery a zákazníky v sou−
sední zemi, popř. pokud
si chtějí přeshraničně vy −
mě nit zkušenosti a infor−
mace k určitému tématu.
Zaměřuji se především
na malé a střední pod −
niky, nicméně jsem již 
i pro řadu velkých firem
zprostředkovala nové ko −
operace. 
K další mé činnosti patří
podpora technologické−
ho transferu mezi Čes −
kou republikou a Dolním
Ba vorskem a vytváření
přes  hraničních sítí a roz−
šiřování stávajících. 
Krom toho zpracovávám
nejrůznější rešerše pro
české firmy, univerzity,
výzkumná zařízení a dal−
ší organizace v Dolním
Ba vor sku a obráceně
pro dolnobavorské insti−
tuce v ČR.
Podstatnou část mého
působení tvoří organi −
zace bavorsko českých
firemních akcí s cílem
nabídnout společnostem přeshraniční
platformu, díky níž mohou osobně na−
vázat nové kontakty. K mým nejdůleži−
tějším akcím, které organizuji společně
s Niederbayern−Forum, patří Bavorsko−
český den pro firmy a Bavorsko−česká
burza firem. Veškeré mé činnosti jsou
pro všechny firmy zdarma. 
n Jak pomáháte kooperujícím fir−
mám?
Společnostem zprostředkovávám pře−
vážně prvotní kontakt. V současné do−
bě již disponuji velkou sítí kontaktů
a dokáži velmi dobře posoudit potřeby
firem v našem příhraničním regionu.

Vím, která firma co nabízí a co hledá
a mohu tak pomoci při hledání správ−
ného obchodního partnera. Nově
vzniklé obchodní vztahy si pak násled−
ně zpravidla řídí společnosti samy. 
n Co je nutné zohlednit u přeshra −
ničních kooperací? Kde se v praxi
často chybuje?
Dle mého názoru je největší chybou
to, že některé společnosti z Dolního

Bavorska neuvažují o  hledání ob −
chod ních partnerů v České republice
především kvůli jazykové bariéře
a nezřídka to platí i naopak. Co se tý−
če německých společností, prvotní
záměr je často také získání nových
zaměstnanců.
Další problém shledávám u prvního
kontaktu, při kterém je komunikováno
v anglickém jazyce. Angličtina je sice
v obou zemích velice rozšířená, nic −
méně častokrát vzniknou intenziv −
nější kooperace, pokud je komuni −
kováno přímo v německém, popř.
českém jazyce.

Česká republika je členem Evropské
unie a až na několik výjimek je obecně
česko−bavorská hospodářská spolu−
práce možná bez omezení. Navíc jsou
obchodní zvyklosti obou zemí velice
podobné.
n Díky koronaviru byly hranice mezi
Bavorskem a ČR delší dobu uzavřeny,
což způsobilo řadu ekonomických 
překážek a problémů. Co byly nej větší

problémy a jak jste
mohla firmy podpořit?
Co se týče česko−
ba vorských hospodář−
ských vztahů, mohly fir−
my povětšinou dále fun−
govat. V  některých pří−
padech to mělo dokonce
pozitivní efekt, neboť ně−
které společnosti měly
důležité dodavatele v Čí −
ně nebo v Itá lii a díky ob−
tížné situaci nemohla řa−
da firem dále dodávat,
popř. ne v obvyklých ča−
sových intervalech. Z to−
hoto důvodu hledaly fir−
my alternativní řešení
v geografické blízkosti,
což vedlo k novým ba−
vorsko−českým obchod−
ním vztahům.
Obtížná situace ale
vznik la u bavorských fi−
rem a českých zaměst −
nanců, kteří prakticky
z jednoho dne na dru −
hý nemohli překročit
hranice. Ně me ckým
firmám chyběli za−
městnanci a če š  tí za−
městnanci museli

čas to zůstat delší dobu v Ba vorsku
a po návratu být v karanténě, což
způsobovalo velké problémy. V ob−
tížné situaci byli i bavorští zaměst −
nanci, kteří nemohli na svá praco−
viště do českých poboček.
Během této doby jsem pomohla 
řadě firem při vyžádání nejrůzněj−
ších informací a speciálních povo−
lení a poskytla překladatelskou
a tlumočnickou pomoc. Velmi
komplikované bylo to, že se naříze−
ní a opatření týkající se přeshranič−
ního styku, zejména na české stra−
ně, velice často měnila. 

n Kvůli koronaviru se nemohl konat
oblíbený Bavorsko−český den pro fir−
my. Mohla jste i  tak firmám, které
plánovaly účast, pomoci?
Bohužel jsem musela letošní Bavor sko−
český den pro firmy v březnu, na který
bylo přihlášeno přes 500 účastníků
a 150 výstavců a který sliboval spoustu
nových přeshraničních obchodních
vztahů a kooperací, týden před konáním
odříct. Následně jsem ale všem přihlá−
šeným firmám, které měly zájem, zpro−
středkovala nové kontakty a zabývala
se jejich konkrétní záležitostí.
n Je na příští rok plánován další den
pro firmy a je již známo nové datum
konání?
Pokud to bude s ohledem na korona −
virus možné, bude se příští Bavorsko−
český den pro firmy konat 20. dubna
2021 v Deggendorfu.
Aktuálně mohu organizovat pouze 
online akce. 23. září se bude konat ba−
vorsko−český online workshop, který
je opět zdarma a na který je možné
se přihlásit telefonicky nebo emailem
přímo u mne. 
n Jaká je vaše osobní rada pro pod−
niky, které by chtěly přeshraničně 
působit?
V každém případě nemít strach koope−
rovat s firmami ze sousední země.
Zainteresované společnosti se na mne
mohou kdykoliv obrátit a společně na−
lezneme nejlepší možnost pro každou
firmu.  (pi)

Manažerka kontaktních sítí Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA říká:

Česko−bavorská hospodářská 
spolupráce je bez omezení 
a navíc obchodní zvyklosti obou zemí jsou velice podobné

Manažerka kontaktních sítí Bavorsko−Čechy 
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA.

Jaroslava Pongratz
Netzwerkmanagerin Bayern−Böhmen,

Europaregion Donau−Moldau
Kolpingstrasse 1, 94078 Freyung

Tel. +49 (0)170 8118194
E−Mail: j.pongratz@euregio−bayern.de

Kontaktní údaje:
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA

Manažerka kontaktních sítí 
Bavorsko−Čechy

Evropský region Dunaj−Vltava
Mobil: +49−170−8118194

Email: j.pongratz@euregio−bayern.de
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Za všechny snad uvedu dotaz čte ná −
ře, který reprezentuje vzorek stále se
opakujících otázek: „Neměl
byste něco účinného na
Covid? Dost dlouho
se v tom už lidstvo
plácá.“
Na koronavirus
s a m o z ř e j m ě
radu mám. Kdo
má dobrý imu−
nitní systém,
nemusí mít z ko−
ronaviru strach.
Jsou totiž horší in−
fekce. Já koronavi−
rus nemám (aspoň
o tom nevím) a v mém
okolí cca 100 tisíc lidi neví nikdo
o nikom, kdo by ho měl. Podle mé 
teorie má koronavirus u nás cca sto 
tisíc lidí a neví o tom a dalších mini−
málně cca 100 tisíc lidí infekci časem
dostane. Podle mé křišťálové koule
dostane výše uvedenou infekci mini−
málně 20 % populace na celém světě
a kde mají lidé nedobrý zdravotní stav,

může být procento vyšší. Nikdo to ne−
ovlivní, proto nemá smysl se toho bát.

Opatřeními, která jsou dopo−
ručená, docílíme jen to,

že přenos infekce
nebude tak rychlý,

ale stejně k ně−
mu dojde. 
Co můžeme
ovlivnit, aby−
chom nedo−
stali koronavi−
rus? Je to po−

sílení imunitního
systému, což nám

už nikdo nařizovat
nemusí, protože kaž−

dý ví, jak se chovat. Sou −
visí to s tím, jak si svého života

vážíme. Když už koronavirus dostane−
me, můžeme posilováním imunity
docí lit lehkého průběhu, případně ani
nemusíme vědět, že infekci máme.
Jak docílit dobrého zdraví a posílení
imunitního systému? Co doporučuji,
sám dodržuji 40 let. Věřím, že díky 
tomu ve svém věku nemám a budu se

těšit, že ani nebudu mít zdravotní pro−
blémy. Denně najezdím na kole 10 km,
zdravě se stravuji, denně užívám do−
poručené vitaminy a minerály, preven−
tivně užívám přírodní ATB, 2x ročně
užívám byliny na zbavení se virů, 2x
týdně dělám akupre−
suru, o které jsem
už několikrát psal,
dělám práci, kte−
rá mě baví a na−
plňuje, plánuji bu−
doucnost na dlouhou dobu.
Každý je strůjcem svého štěstí.
Infekce a nemoci budou logicky vždy
dříve, než věda přijde na to, jak je léčit. 
S psychikou souvisí mnoho věcí,
například jestli se staráme o to, co si
o nás myslí ostatní. Proces srovná−
vání se s ostatními patří mezi nej −
destruktivnější mechanismy, které
poškozují naši sebedůvěru i víru
v osobní schopnosti. Pro koho je dů−
ležitý názor druhých, ten vlastně žije
jejich život a ne svůj.
Bude líp, až se lidé přestanou zají−
mat o koronavirus, až se lidé přesta−

nou starat o to, co není důležité, až se
bude každý starat o sebe, o své blízké
a své bytí. Potom na tom budeme 
lépe. Svůj recept nikomu nevnucuji.
Jen říkám, co jsem vymyslel a sám na
sobě zkouším už 40 let a jsem zdráv
a šťastný. A to přeji všem. 
Před mnoha lety jsem říkal, že pro−
blém dožití se vysokého věku nebude
problém fyzického těla, ale psychiky
a infekcí. Proto je třeba se starat

o sebe, své blízké a z dostup−
ných infor−

mací si každý
může najít pro
sebe vhodný

způsob utužování
zdra ví. Už se ví,

že všechno máme
v hlavě. Co si tam dáme, to můžeme
zhmotňovat. Budeme−li myslet po −
zitivně, protože všechno máme
v hlavě, potom přežijeme všechno,
i koronavirus.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Jak přežít koronavirus?
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda odpovídá na nejčastější otázku dneška:
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KOUPÍM staré pivní 
láhve a sklenice s nápisy
pivovarů. I jednotlivé ku−
sy, děkuji sběratel. Tel:
732170454. PM 20080

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

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

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z  období ČSSR (Flexa −
ret, Mikroma apod.),
koupím též věci z pozůs−
talosti – nábytek, obra−
zy, 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 ozdo by.
Tel. : 603872698 PM
20034

KOUPÍM tuto židli a tento
typ židlí. Chromový 
a trubkový nábytek. 

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

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.

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

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a vete−
rány, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, kni−
hy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sbě −
ratel. Nabízím solidní
jednání. Tel.: 608979
838. Email: antikvs@
seznam.cz. PM 20059 

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 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Tel.: 604867469
PM 20025

PRODÁM byt 3+1,
63,2 m2, Milence, 34022
Nýrsko, cena 920.000 Kč
tel.: 604537095. RR
20610

PRODÁM obytný přívěs
FENOT r. v. 2005 z dů −
vodu nemoci.4 postele,
klima, sprcha, wc, ledni−
ce, sporák, sat. anténa,
držák kol, markýza a další
kemp. přídavné zařízení.
Tel.: 603830137. PM
20116

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic −
kou buňku 5−6 m x 3 m
x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buň −
ky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringot−
ku, obloženou palubka−
mi, zařízenou k  okamži−
tému používání. Zajištění
dopravy na místo urče−
ní.  Tel.: 604867469.
PM 20023 

PRO POTŘEBY šití rou−
šek i jiné účely nabí −
zíme vysoce kvalitní
plochou bílou gumu tl.
0,5 mm, š. 8 mm, cena
5 Kč/ 1m. Dodání ihned.
Tel.: 603298166. RR
20590

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

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím 

staré československé 
motocykly všech 

značek, v jakémkoliv
stavu i jed notlivé díly.

Platím ihned 
v hotovosti. 

Sluš né jednání. 
E−mail: 

klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 

RR 20369

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

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

RR 20027

KOUPÍM náhradní
díly na automobil
Gaz 69, tzv. gázík.

Děkuji.
Tel.: 606403829.

RR 20562

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností
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Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
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Rozhled – Jižní Čechy 10/2020

SBĚRATEL koupí
staré motocykly ČZ,

JAWA, OGAR, 
skutr ČZ, moped
STADION i jiné

značky, kompletní
i nekompletní, 

torza, rámy, moto−
ry, blatníky, staré
tech nické průkazy
a jinou technickou
dokumentaci aj.

Přijedu a zaplatím
na místě.

Nabídněte, určitě
se domluvíme.

Telefon:
603237242, 

e−mail: 
flemet@seznam.cz.

RR 20369
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Uzávěrka řádkové inzerce je 22. října 2020

� ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE  �

Opraví silnici 
na Lenoru

Ředitelství silnic a dálnic začalo
s opravami silnice I/39 v úseku
Sou marský most – Lenora. Řidiči
osobních aut projedou skoro čtyřki−
lometrovým úsekem kyvadlově jed−
ním pruhem, nákladní auta musí po
objížďce. Práce za 50 milionů korun
potrvají do poloviny listopadu. 

Silničáři vymění asfalt, vyčistí
odvodňovací systém a opraví pět
takzvaných propustků, tedy potrubí
pod silnicí mezi příkopy, kudy má
odtékat voda. Vymění i svodidla.
„Řidiči osobních automobilů budou
muset počítat s částečnou uzavír−
kou silnice po dobu oprav,” uvedl
Adam Koloušek z ŘSD.  

Provoz bude v jednom pruhu
kyvadlově, za pomoci semaforů.
Když se budou v místě tvořit kolo−
ny delší než 150 metrů, budou
provoz řídit silničáři. Pro nákladní
auta platí úplná uzavírka. Musí vy−
užít objízdné trasy přes Volary na
Prachatice, Vimperk a dál směr
Strážný. 

Vybrali 
na ventiátor

Velmi hezký počin mají na svědomí
někteří jihočeští zemědělci. Mezi
sebou vybrali peníze a nemocnice
v Táboře tak získala plicní ventilátor,
který může pomoci i pacientům
s těžším průběhem nemoci covid−
19. Ventilátor za 300 tisíc korun
věno vala táborské nemocnici
Agrární komora. Lékaři z oddělení
kardiologie jej využijí nejen pro pa−
cienty se srdečním selháním nebo
plicními chorobami, ale s horším
průběhem koronaviru.

Omezení potrvá
Řidiči se na hlavním tahu od
Českých Budějovic na hranice
s Rakouskem, v Dolním Dvořišti,
i nadále musejí obrnit trpělivostí.
Kvůli rekonstrukci mostku a utrže−
né krajnici se omezení prodlouží
o další měsíc. Hlavní tah by měl
být v tomto úseku u Ne třebic zno−
vu průjezdný bez omezení od
1. listopadu. Práce na opravách
začaly už v květnu. Uzavírka bude
ale prodloužená z důvodu špatné−
ho podloží komunikace. 

MÁTE doma nábytek a chro −
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma odve−
zu, vykoupím, zprostřed −
kuji rodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím.  RR 80225

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
20027

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

62/175 HLEDÁ ŽENU
k seznámení. Nejdříve
kamarádsky, potom
vážně. Tel.:702804913
V.BOBR@SEZNAM.CZ.
PM 20107 

Další 
číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
2. 11. 2020




