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Jak se vám bude dařit v roce BUVOLA
od 12. 2. 2021 do 31.1. 2022 

– věští Stanislav Brázda
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Úzkokolejka investuje stamiliony Produkční, lektor a PF manažer 
René Kekely: 

Není větší svoboda, než být zdravý!
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Pozitivní krok přišel ze
strany nového vedení
Jihočeského kraje. Res −
pektive z jeho části.

Nový hejtman Mar tin
Kuba a jeho náměstci
Lucie Kozlová a Tomáš
Hajdušek (všichni
ODS) se rozhod−
li, že budou dá−
vat 40 procent
ze svého platu
rodičům samo−
živitelům, jejichž
situaci zkomplikoval korona virus.
Ročně tímto způsobem rozdělí 
přibližně milion korun.

Peníze budou rozdávat prostřed−
nictvím fondu Jihočeské naděje,
který před lety Kuba založil.

„Před volbami jsem říkal, že jsem
hrdý na to, že se mi podařilo sesta−
vit tým osobností, které v životě ně−
co dokázaly a nepotřebují politické
židle k tomu, aby se uživily. To stále
platí. A proto jsem se rozhodl, že
část ze svého hejtmanského platu
věnuji na pomoc těm, kteří to
teď potřebují. Vím, že koronavirus

zasáhl do rozpočtu řady jiho −
českých rodin. Hlavně těch,
kde je na péči jen jeden rodič.
Já sám jsem vyrůstal
jen s maminkou a vím,

jak to měla složité.
Korona virus teď řa−

du takových ro−
din dostal do

finančních
prob lémů
a my jim chceme pomoct,” uvedl
hejtman Kuba.

Peníze žadatelé získají od příštího
roku. Zájemci o podporu budou 
moci žádat prostřednictvím webu
fondu Jihočeské naděje.

„Jako vedoucí krajské pobočky
Bílého kruhu bezpečí i jako letitý so−
ciální pracovník jsem se během své
práce setkala se stovkami takových
případů. Matky samoživitelky jsou
v této nelehké době velmi ohrože−
nou skupinou. Každý měsíc počítají

poslední dny do výplaty
a často marně vyčkávají,
zda jim bývalý partner

zaplatí výživné. Ženy,
které navíc přijdou

o práci, se skutečně ze dne na 
den ocitají na hranici chudoby,”
uvedla náměstkyně pro sociální věci
Lucie Kozlová.

Ta mimo jiné sotva nastoupila
do funkce, okamžitě začala řešit
věci související s koronavirem, 
senior domy a dalšími ústavy 
so ciální péče.

„Není čas sedět a na něco čekat.
Lidé, personál, zdravotníci potřebují
pomoc a já jsem tu od toho,“ dodala
Kozlová. (pru)

Hejtman a náměstci
se vzdali části platu

Advent a Vánoce
letos trochu jinak
Covidová situace v Česku, stej−
ně jako v Evropě a ve světě,
mění všechno. Jiný bude letos
advent i Vánoce v mnoha měs−
tech. Na jihu Čech sice města
a obce nepřijdou o vánoční
stromy a výzdobu, ale v mnoha
z nich adventní program nebu−
de, nebo bude velmi omezený.

Český Krumlov se snaží za−
chovat alespoň částečně trhy na
náměstí. Jinde čekají na konec
nouzového stavu, který nařízením
vlády má skončit 12. prosince.

Na českokrumlovském ná−
městí bude vánoční strom a měla
by tam být i desítka stánků. Ně −
které programy hodlá město na−
bízet on−line. Zruší nejspíš živý
betlém a Medvědí Vánoce, akce,
které se odehrávají na zámku
a každoročně je navštěvují tisíce
lidí přímo na Štědrý den.

Martin Kuba

Tomáš Hajdušek

Lucie Kozlová
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Je jí 89 let a až nyní se dočkala
nejprestižnějšího ocenění za
svou hereckou tvorbu a divadelní
umění. Jihočeška, herečka Hana
Bauerová získala letos Cenu
Thálie za celoživotní mistrovství.
Té si velice váží a jak říká, ani jí
nenapadlo, že by ji mohla dostat. 

Když prý kdysi jako mladá začí−
nající herečka dostala takzvanou
umístěnku a váhala, do jakého di−
vadla jít, Karel Höger jí poradil
České Budějovice, protože v Li −
berci “je zima”. Dnes ví, že udělala
dobře! V Jihočeském divadle vy−
tvořila Bauerová přes 150 rolí. Její
vášní je otáčivé hlediště, kde se
potkala i s Františkem Hru bínem.

„Je to pocta, úžasné a jsem rá−
da, že ta pocta přišla do jižních
Čech a oblastního divadla. Překva −

pení, dojetí,” svěřila se oceněná
Hana Bauerová, která prestižní ce−
nu oslavila sklenkou bílého vína.

Původně rodačka z pražské
Pankráce začínala v Národním di−
vadle, kde se objevovala v dět−
ských rolích, později jako poslu−
chačka AMU. S manželem, her−
cem Josefem Bulíkem, miláčkem
jihočeského publika, jenž si zahrál
vedlejší role i v několika filmech,

patřila 40 let k osobnostem budě−
jovické činohry. Na jih Čech přišla
v roce 1953. I ona si zahrála v ně−
kolika filmech, například s Mi lo −
šem Kopeckým ve snímku Čarov −
né dědictví, který se natáčel
v Českém Krumlově. 

Diváci ji milovali ve veselo −
hrách. Moc ráda ale měla i Klaudii

z Gorkého dramatu Falešná min−
ce. „První ženou, která cenu za
celoživotní mistrovství dostala,
byla Zora Rozsypalová, taková
ostrav ská Vlasta Chramostová.
Vidím paralelu mezi Zorkou
a úžas nou Hankou Bauerovou. Je

ideální držitelka této ceny: osob−
nost, bez které by divadlo hodně
ztratilo,” uvedl Ondřej Kepka, pre−

zident Herecké asociace, která
Ceny Thálie pořádá.

Hana Bauerová napsala k 80.
výročí divadla i vzpomínkovou
knihu. Teď je jí líto, že kvůli koro−
nakrizi jsou herci “povinně ne−
mluvní”, a mrzí ji, že nemůže
doma uspořádat “mejdan” a po−
zvat kamarády. Dá si aspoň
skle ničku bílého vína. „Jsem už
stará ženská. Ale dokud člověk
žije, má žít,” dodává. (pru)

Foto: archiv H. Bauerové

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Hana Bauerová
Držitelka Ceny ThálieStavba senior 

domu
Před táborskou nemocnicí po−
kračuje výstavba městského
Centra pro seniory. Dokončena
byla hrubá stavba a začaly 
práce i na interiéru. Práce za
240 milionů korun s 50 milio −
novou dotací potrvají ještě více
jak rok. Nové zařízení nabídne
pět funkcí a služeb: Dům s pe−
čovatelskou službou pro 25
klientů, se zvláštním režimem
pro 45 klientů s diagnózami sta−
řeckých demencí, sídla sociál−
ních organizací, centrální výva−
řovnu a centrální prádelnu.

Na letiště 
vlakem

O budoucnosti a využití právě
budovaného jihočeského letiště
v Plané u Českých Budějovic se
stále hovoří. Nyní se ukazuje, že
by se na něj cestující mohli do−
pravit kromě autem nebo auto−
busem také vlakem. Správa že−
leznic se nyní zabývá napoje−
ním českobudějovického bu−
doucího Mezinárodního letiště
s využitím kolejí pro vnitroměst−
skou dopravu či kontejnerovým
terminálem. Ten by mohl sloužit
pro přepravu nákladu. Zda a kdy
se podaří nápad zrealizovat, bu−
de jasnější v příštích měsících.

Pivovary 
v ohrožení

Nejenom hotely, pensiony, re−
staurace, ale i pivovary a mini−
pivovary na jihu Čech ničí covi−
dová krize. Kvůli téměř zastave−
nému gastroprovozu musely
extrémně omezit výrobu piva
a přežívají hlavně ti, kteří dodá−
vají zlatavý mok na export. Kvůli–
na jaře a i nyní zavřeným re −
stau racím, barům, hotelům, mají
pivovary špatné období, nejhor−
ší za desítky let. Kvůli omezené−
mu gastroprovozu není téměř
žádná výtoč a podle nich lidé si
domů pivo kupují minimálně.

Cena Thálie

Hana Bauerová

Hana Bauerová a Miloš Kopecký
ve snímku Čarovné dědictví

Hana Bauerová s kolegyní Danielou Bambasovou 
na jevišti Jihočeského divadla
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Pacienti, kteří se ocitnou na chi−
rurgii nemocnice v Písku, budou
mít o něco příjemnější stonání.
Špitál modernizoval pokoje i záze−
mí pro personál. Lidé tak mohou
využívat nové pokoje s moderním
hygienickým zázemím.

„Pacienti budou na pokojích
s vlastním hygienickým zázemím
maximálně po dvou, k dispozici jsou
jim nové sprchy i nový nábytek. Na

pokojích i chodbách je lepší osvětle−
ní a moderní signalizační systém ke
komunikaci pacientů se zdravotními
sestrami a personálem mezi se−
bou. Na stanici jsou nové jídelní sto−
ly a židle. Přibyly také dva nad −
standardní pokoje, o které je velký
zájem,“ uvedla primářka chirurgie
MUDr. Marta Horáková.

Modernizace oddělení, kde ročně
provedou na 1500 operací, přispěla

ke zvýšení komfortu hospitalizova−
ných pacientů a ke zlepšení hygie−
nických a epidemiologických pod−
mínek. „Oddělení se nachází ve
30 let staré budově. Tomu odpoví−
dalo také dispoziční řešení pokojů.
Záměrem investora byla moderniza−
ce a celková optimalizace jeho pro−
vozu. Z původně třílůž kových pokojů
tak vznikly pokoje dvoulůžkové, 

každý se samostatným zázemím,“
uvedl ře ditel nemocnice Jíří Holan.

Rekonstrukce lůžkové stanice
chirurgie stála zhruba 15 milionů
korun, s tím, že sedm milionů,
uhradil Jihočeský kraj, který je 
je di ným akcionářem písecké ne −
mocnice. Na stavbě se pracovalo
od poloviny letních prázdnin až
do října. (pru)

Chirurgie písecké nemocnice po rekonstrukci. Zdroj: Nemocnice Písek

Chirurgie písecké nemocnice v novém

Lesy města Písku musí osázet
přes 60 hektarů holin. To znamená
téměř 500 000 sazenic. Důvodem
je kůrovcová kalamita a letošní
polomy. Firma letos vytěží 140 000
metrů krychlových kalamitního
dříví, trojnásobek proti jiným ro−
kům. Kubík dřeva přitom prodává
za 700 korun s tím, že před pár lety
to bylo jednou tolik. A to přesto, že
o dřevo je stále zájem.

„Kůrovcová kalamita postihla 
naši společnost nejvíce letos a loni.
To jsme vytěžili za každý kalen −
dářní rok třikrát víc, než nám v lese
přirostlo. Snažíme se co možná
nejvíc hned zalesňovat, zales −
nění neodkládáme, sázíme na jaře
a na podzim,” řekl ředitel Václav
Zámečník.

Proto také společnost uspořádala
v listopadu veřejné sázení na dvou
místech, u Albrechtic nad Vltavou
a v lokalitě U sosny. Další stromky
musí osadit svými silami.

„Za letošní rok jsme měli i větrné
kalamity. Malér je, že cena dřeva ne−
odpovídá zdaleka tomu, co bylo
před třemi čtyřmi lety průměrně za
kubík, pro nás jsou to stamiliony 
korun ve ztrátách,” podotkl Václav
Zámečník.

Většina dřeva jde prý do Ra −
kouska a Německa. Městská firma
by ráda prodávala do Čech, ale

zpracovatelská kapacita u nás prý
není zdaleka taková, aby byla
schopna odebrat více suroviny.

Lesy města Písku, které zaměst −
návají na 70 lidí, dodají ročně i 2000
až 3000 vánočních stromků pro po−
třeby města a okolí. Také letos jich
je dostatek. Velkoobchodům je ale
neprodávají. 

(pru), foto: Shutterstock

„Adventní program ve městě
zahrnuje každoročně asi 100
akcí. Vánoce jsou v Krumlově
proslavené tím, že program je
bohatý, tak abychom ho čás−
tečně zachovali, částečně do−
stali ke každému až domů a zá−
roveň, pokud to bude možné,
aby byl ve městě stromeček,
Ježíškova pošta. Nechtěli jsme
si nikdo připustit, že advent
v Krumlově nebude,” řekl
místo  starosta Ivo Janoušek.
Vánoční koledy budou znít z re−
produktorů. Vánoční výzdobu
město letos naopak rozšířilo.

Některá jihočeská města ad−
ventní trhy zrušila. Patří k nim
České Budějovice, Jindřichův
Hradec nebo Tábor. Písek jis−
tou část zachová. Podobně 
jako Třeboň. Města a městyse
vyčkávají. Jsou rozhodnuti
alespoň narychlo improvizo −
vaně jistou formu adventních
věcí připravit. Každá z radnice
to bude řešit individuálně
a operativně.

Advent a Vánoce
letos trochu jinakMusejí vysadit půl milionu

stromků
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Firma Jindřichohradecké místní
dráhy, která provozuje železniční
dopravu na úzkokolejce, dokončila
tržní konzultace k nákupu nových
vlaků. Má nabídky od čínské a švý−
carské firmy. 

Částka, v jaké se chce pohybo−
vat, má být kolem 370 milionů ko−
run, přitom ještě před časem byla
společnost před zvažovaným zru −
šením provozu. Zkušební provoz 
nových vlaků plánuje dopravce na
konec roku 2023.

JHMD se ve smlouvě s Jiho −
českým krajem z loňského prosince
zavázaly, že nejpozději v roce 2024
koupí tři nové motorové jednotky. Ty
budou nízkopodlažní, s 80 sedadly,
umožní i přepravu kol.

„Budeme vypisovat výběrová říze−
ní na nová vozidla. Jsou tam nej mé −
ně dva renomovaní výrobci. Jedna
firma, švýcarská, tradičně vyrábí
úzkokolejná vozidla, druhá čínská, je
dnes největší výrobce na světě.
Zajímavé pro nás je, že oba dva part −
neři kladou důraz na ekologii,” řekl
ředitel drah Boris Čajánek s tím, že
firma pokračuje i v jiných investicích.

„V Kamenici nad Lipou jsme začali
opravovat nádražní budovu, kam

chceme přesunout tiskárnu jízde nek.
Zatím jsme dokončili čekárnu, další
práce ale nemáme z čeho platit.
Důvodem je, že Kraj Vyso čina odmítá
hradit poplatek za použití dopravní
cesty. Podali jsme stížnost k Evrop −
ské komisi,” dodal ředitel.

V Kamenici chystá společnost
i plynofikací nádraží, přestane topit
fosilními palivy.

Letošní sezonu ovlivnil koronavi−
rus, kdy v dubnu i květnu klesl počet
najetých kilometrů na jihu Čech
o víc než třetinu, v obou měsících

o víc než 6000 kilometrů. Na Vyso −
čině byl pokles nižší.

Jen loni firma, která jezdí z Jin dři −
chova Hradce do Obrataně a do
Nové Bystřice, přepravila přes 
158 000 cestujících, a to jak běž−
ných, tak i těch z řad turistů. Mo −
mentálně vlastní tři parní lokomoti−
vy, tři motorové, osm osobních vozů
a jeden nákladní. Vlaky jezdí i přes
stanici Kaproun, kde je památník fik−
tivní postavy Járy Cimrmana. Firma
zaměstnává okolo 80 lidí. 

(pru) Foto: archiv JHMD

Úzkokolejka investuje stamiliony

Písecká galerie Sladovna, která je
zaměřena hlavně na rodiny s dět−
mi, připravila nové výstavy s ná−
zvem Urbania a O vodě. Zpří −
stupnit se je chystá hned, jakmile
to vládní koronavirová omezení
dovolí. Letos má kvůli koronakrizi
poloviční propad návštěvnosti,
ve financích to udělá asi dva mi li −
ony korun.

V červnu příštího roku otevře
písec ká Sladovna animační studio,

na němž spolupracuje s rakouským
muzeem Zoom.

V létě navštívilo galerii přes
16 000 lidí, což je meziročně
o 5000 méně. Příjmy klesly proti
loňskému létu na polovinu, letos by−
ly lehce přes milion. Na výstavy
mohl jen omezený počet zájemců,
mnohé musela odmítat.

„Koronavirus se nás dotýká vel−
mi. Máme (letos) návštěvnost zhru−
ba 32.000, loni touto dobou jsme

měli už kolem 60 000 lidí. Propady
v příjmech, co se týká návštěvnosti,
jsou dva miliony,” uvedl ředitel 
galerie Adam Langer s tím, že  další
ztráty jsou z výstav, jež Sladovna
vytvářela pro jiné organizace, ale
neuskutečnily se.

Město podporuje Sladovnu su−
mou kolem osmi milionů včetně 
příspěvku na provoz infocentra.
Dalších osm až deset milionů si
Sladovna shání sama.

„Město chápe, že když máme vel−
ké výpadky z příjmů ze vstupného,
tak pokud by nám zřizovatel snížil
příspěvek (na rok 2021), bylo by
to pro nás fatální. Dostal jsem pří−
slib, že by příspěvek snížit nemělo.
Definitivně rozhodnou v prosinci 
zastupitelé,“ dodal ředitel.

Řadu návštěvníků měla Sladovna
pravidelně ze škol. U těch eviduje 
letos propad.

Výstava Urbania, kterou chtěla
otevřít Sladovna na podzim, cílí na
starší děti. Představí jim v osmi za−
staveních, jak funguje město. Při 
výstavě o vodě budou návštěvníci
zkoumat vztah vody, řeky i krajiny. 

(pru) Foto: archiv Sladovna

Sladovna chystá novinky

Bavorsko 
podpoří IVF

Tisíce párů, které touží po mi−
minku, a neúspěšně, zkoušejí
umělé oplodnění. Sousední
Bavorsko nyní přišlo s novin−
kou. Stát pomůže těmto li−
dem a přispěje jim uhrazením
částí nákladů. Německý stát
společně se spolkovou vládou
země Bavorsko podporuje
od listopadu první až čtvr té
oplodnění „ze zkumavky“ a ná−
klady na injekce spermií man−
želským i nesezdaným párům
se společným hlavním bydliš−
těm v Bavorsku. Jde o desátou
spolkovou zemí, která státní
podporu umělého oplodnění
zavedla.

Soudce 
lenoch

Kuriózní případ, který ale jistě
znají i mnozí Češi, kteří kdy
měli co dočinění s justicí, řešili
v rakouském Welsu u Lince.
Odsouzen tu byl bývalý soud−
ce, kterého jeho „kolegové“
označili za vzor lenosti. Jde
o 63letého soudce, který do−
stal za průtahy devět měsíců
podmíněně za zneužití úřední
moci. Podle žaloby nevedl ko−
rektně jedno rozvodové řízení,
které trvalo šest let a do loň−
ska, kdy šel do důchodu, ještě
neskončilo.

Chtějí posílit
armádu

Sousední Rakousko má zájem
posílit armádu. Stále je tu po −
vinná půlroční základní vojenská
služba. Teď ministryně obrany
se svým týmem přišla s nápa−
dem prodloužit ji o další dobu,
která už bude dobrovolná, ale
velmi zajímavě motivovaná. Ti,
kteří se přihlásí k dobrovolné 
tříměsíční asistenční službě,
mají dostávat 3000 eur čistého
měsíčně. Ten, kdo chce jít do
milicí, tedy aktivních záloh, do−
stane navíc 400 eur měsíčně.
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Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchylu−
je k uchování finančních prostředků
ve zlatě, cena zlata stále roste. Proto
nyní nastal ten správný čas pro je−
ho zpeněžení. Prodejem starých ne −
potřebných zlatých šperků, zub −
ních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý finanč−
ní obnos, který Vás zaručeně
nadchne, a to se přeci vyplatí.

Výkup zlata a stříbra 
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje veškeré
zlaté šperky, zubní korunky, ho−
dinky, tabatěrky, slitky, odlitky
či mince. Pokud si nejste jistí,
zda lze i Vaše předměty vykou−

pit, není nic jednoduššího, než se
zajít poradit s odborníkem. Naši
speciálně proškolení zaměstnanci
Vám poskytnou kvalitní poradenství
a na místě dokáží během krátké
chvíle určit ryzost zlata a navrhnout
Vám tak i výkupní cenu. Zlatá Banka
samozřejmě vykupuje i stříbro. Po −
kud bude výkup možný a Vy budete
souhlasit s cenou, vyplní se krátký
formulář a ihned na místě získáte fi−
nanční hotovost. Jedinou podmín−
kou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků 
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá Banka má mnoho spokojených
zákazníků, a to především díky její
spolehlivosti, ochotě a odbornosti
zaměstnanců a také díky indivi −
duálnímu přístupu ke každému
klien tovi. Jako jedna z mála také na−
bízí jedny z nejvyšších výkupních
cen zlata a stříbra. Pokud si nejste

jisti, zda je pro Vás prodej starožit−
ných šperků, poničených šperků či
dalších výrobků ze zlata výhodný,
přijďte se nezávazně informovat do
Zlaté Banky. Diskrétní prostředí je
zde zaručeno a ochotný personál

Vám rád poskytne odborné po −
radenství a informace o aktuální
ceně výkupu zlata.

Nemějte žádné předsudky, 
je to zbytečné

Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
Banky přijdou, má prvotně řadu
předsudků ohledně toho, že nebude
možné vykoupit staré zubní náhra−
dy, poničené šperky či zašlé mince.
Takové zlaté předměty jsou podle
nich nevzhledné a tudíž nemohou
mít vysokou hodnotu. V konečné fá−
zi zjistí, že se jim výkup zlata či
stříbra vyplatí a jsou rádi za obdr −
ženou finanční hotovost. Nebojte se
proto přijít i s nevzhledným zlatem,
právě v něm se většinou ukrývá
skutečná hodnota.

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 tedy a přijďte se o kvali−
tách Zlaté Banky sami přesvědčit.

Zlatá Banka nabízí 
výhodný výkup zlata

Cenu za svoz odpadu na rok 2021
zůstane v Jindřichově Hradci stej−
ná. Radnice občanům ponechá
k placení částku ve výši 500 korun.
Výše poplatku se neměnila už 13
let. Pro zachování ceny hlasovalo
všech 21 přítomných zastupitelů.

„Nechtěli jsem v době koronavi−
rové krize rodinné rozpočty občanů
ještě zatěžovat zvýšením poplatku
za odpad, protože v čtyřčlenné
domác nosti by to byly další výdaje
v řádu stovek, a to už pro někoho
může být problém,” řekl starosta
Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Svoz odpadu za rok 2019 stál
zhruba 13 milionů korun. Z poplatků

město vybere přibližně 10,5 milionu
korun a zbytek uhradí radnice.

„V přepočtu to znamená, že by
každý musel platit 580 korun ročně,
aby se skutečné náklady pokryly.
Každý rok se najde řada lidí, kteří
poplatek nezaplatí vůbec,“ podotkl
starosta.

Letos například zatím neuhradi−
lo částku 1500 obyvatel. Podle ve−
dení města je to ale nejspíš způ −
sobeno tím, že kvůli koronavirové
krizi odpustilo sankce, pokud za−
platí do konce listopadu. Až pak
bude jasné, kolik neplatičů zbude
po tomto termínu. (pru) 

Foto: Archiv JH

Město odpad nezdraží

Řidiči kamionů i osobáků mohou
volat třikrát hurá! Dálnice D3 ve−
doucí od středočeského Mezna až
do Českých Budějovic a za pár let
snad až na hranice s Rakouskem,
se dočká. Jde o odpočívadla, která
doposud nejsou. Nikdo nechápe
proč, ale Ředitelství silnic a dálnic
nyní ohlásilo, že v roce 2021 se
začnou plánovat první dvě.

Bude to u Chotýčan na Česko −
budějovicku a každé bude v jednom
směru. Půjde o parkoviště pro auta,
sociální zázemí, prolézačky a odpo−
činkovou zónu pro ty, kteří tu zastaví
na krátkou nebo delší dobu.

„Na stavbu odpočívadel jsme 
získali potřebné povolení. Jedná se
o první z několika plánovaných
odpo čívadel na dálnici D3,“ uvedl
mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Odpočívadlo u Chotýčan by mělo
být v obou směrech. ŘSD plánuje

na dálnici D3 i další – jedno by mělo
být u Kaplice na Českokrumlovsku,
kde však dálnice ještě není postave−
na. ŘSD předpokládá, že ve finální
podobě by mezi Táborem a hrani −
cemi s Rakouskem měla stát ještě
čtyři další odpočívadla.

Na jaře příštího roku má také 
začít stavba úseku D3 v části
Třebonín – Kaplice nádraží. Ná −
klady na 8,5 kilometru dlouhý úsek
činí podle odhadů přes 3 miliardy
korun. Také obchvat Budějovic,
který bude součástí dálnice, se
staví. Některé části budou do −
končeny až v roce 2023.

Dálnice D3 má spojit Prahu
s Čes kými Budějovicemi a ra −
kouskými hranicemi. Měřit by měla
170 kilometrů. Celá D3 z Prahy
k hranicím by podle premiéra
Andreje Babiše měla být hotová do
roku 2028. (pru)

D3 se dočká odpočívadel
Chcete získat rychle hotovost za Vaše

zlato či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!
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Více turistů z Polska, Maďarska,
zemí Beneluxu, ale i sousedního
Rakouska nebo Německa chce
přilá kat Jihočeský kraj prostřed−
nictvím Jihočeské centrály cestov−
ního ruchu v souvislosti s dopady
koronaviru. 

Kraj bude pokračovat v kampa−
ních, jak oslovit víc hostů, kteří by
měli z části nahradit asijské klienty,
s nimiž se nedá počítat zhruba na
obdo bí dvou let. Čechy by centrála
ráda přivedla na pobyty víc mimo
hlavní sezonu.

„Cílem je, aby příští rok přijela
polovina z počtu zahraničních turis−
tů, kteří dorazili do kraje předloni. 
V roce 2019 se v jihočeských ho −
telech a penzionech ubytovalo
636 200 turistů z ciziny,“ uvedl ředi−
tel centrály Jaromír Polášek.

JCCR bude investovat do spolu−
práce s polskými a maďarskými
cestovními kancelářemi. Maďary
hodlá lákat na gastronomii, i s po−
mocí velvyslanectví. Z Polska chce
oslovit jednak ty, kteří znají sever
Česka, jednak mladé lidi, jež by
mohla zaujmout cyklistika, příroda,
jídlo a památky.

„Poláky zajímají pivní stezky i pa−
mátky, Krumlov jako magnet nefun−
guje z hlediska UNESCO jen na asij−
ské trhy, ale i na ty bližší. U Poláků je
výhoda, že jezdí na delší dovolené,
týdenní, čtrnáctidenní pobyty. To je
klientela, která tady zůstává delší
dobu a utrácí,” řekl ředitel Polášek.

Pěší stezky, před dvěma lety nově
vyznačené trasy dlouhé 631 kilo−
metrů v Jihočeském a Plzeňském
kraji, lákají podle Poláška Němce.

JCCR natočí i retro videa, jež zacílí
na bývalé východní Německo.

České turisty by Polášek rád při−
vedl víc od března do června. Ve tře−
tím letošním čtvr tletí přijelo do 
jižních Čech přes 780 000 turistů,
meziročně o tři procenta méně. Z to−
ho bylo 90 procent Čechů. O dvě
třetiny ubylo zahraničních hostů,
naopak Čechů přijelo meziročně
o téměř 22 procent víc.

Letos v červnu spustil kraj kvůli
dopadům koronaviru systém slev,
jímž přispíval rodinám na ubytování
při dovolené v jižních Čechách a dá−
val slevy do zoo i muzeí. Sleva byla
nejvýše 300 korun na člověka a noc.
Vyčerpalo se 12 z 39 milionů Kč.
Poukazy využilo 12 tisíc lidí, zapojilo
se přes 300 hotelů, program přispěl
na 40 tisíc přenocování. (pru)

Kraj chce přilákat Poláky i Maďary

sousedůKrátce
od

Falešný 
doktor

Obrovský skandál hýbe Leib −
nizem u Štýrského Hradce
u našich rakouských souse−
dů. Neuvěřitelných šest let tu
59letý muž vykonával lékař−
skou praxi se vším všudy, aniž
k tomu měl kvalifikaci a jaké−
koli povolení. Jeho pacienti
jsou nyní v šoku. V domě měl
59letý muž ordinaci, čekárnu
i domácí lékárnu. Aplikoval tu
injekce, očkoval, tlumil bo −
lesti, prováděl malé operativní
zákroky, vydával lékařská po−
tvrzení a vykonával dokonce
návštěvy u pacientů doma.
Teď mu hrozí vězení.

Mají zákaz
křečkování

Takzvaný zákaz křečkování 
zavedli prodejní řetězce v Ba −
vorsku. Chtějí tak zabránit to−
mu, aby lidé, podobně jako
při jarní covidové vlně, vy −
koupili zcela některý druh zbo−
ží. Zaměřují se i na zákazníky
z Česka, kteří především v po−
hraničí jezdí často nakupovat.
Například u toaletního papíru,
kuchyňských utěrek nebo ka−
pesníčků platí, že lze koupit na
osobu maximálně dvě balení.
Stejně jako u některého zboží,
jako mouky nebo droždí.

Strom mají 
ze Šumavy

Letošní vánoční strom pro
Vídeň pochází ze Šumavy, re−
spektive z rakouské strany.
U Staré radnice byl vztyčen
a bude rozsvícen. Třiatřicet
metrů vysoký strom pochází
z Klafferu na Hochfichtu.
Adventní trhy v rakouské
metro poli letos budou, ale
s tím, že omezeny budou asi
o 33 stánků. Důvodem jsou
koronavirová opatření.

Kameny zmizelých, komunitní za−
hrada, zeleň na náměstí Svornosti
i osvětlení u garáží na sídlišti
Plešivec vzniknou díky nápadům
obyvatel v Českém Krumlově. Lidé
o tom rozhodli v novém ročníku
takzvaného participativního
roz počtu, díky němuž sami
určili, na co dá radnice pe−
níze. Hlasovalo 617 obyva−
tel, víc než dvojnásobek
proti loňsku.

Radnice rozdělí milion ko−
run osmi projektům, a to
už po čtvr té.  Poprvé měl
Český Krumlov, který má asi 
13 000 obyvatel, participa −
tivní rozpočet v roce 2017.

Tehdy město pod pořilo deset projektů
částkou půl milionu korun, od loňska
dává milion.

„Lidé poslali 45 návrhů, 21 se jich
dostalo do finále. Obyvatelé mohli
hlasovat až pro tři náměty. Uspěly

nákladné, ale i malé komunitní akce.
Vítězem se 130 hlasy se stal pro−
jekt Osvětlení u garáží na sídlišti
Plešivec za 490 000 korun, druhý
skončil plán dát na náměstí
Svornosti mobilní zeleň,“ uvedla

mluvčí města Petra
Nestávalová.

Uspěly i návrhy na
lepší ochranu drobných
zvířat ve městě, vznik
kamenů zmizelých, dla−
žebních kostek při −
pomínajících oběti ho−
lokaustu, komunitní za−
hradu či myšlenka 
adventních setkání na
třídě Míru. (pru)

Krumlov bude mít kameny zmizelých
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Českobudějovická teplárna ukončí
do pěti let provoz uhelné výtopny
Vráto, která slouží jako záložní
zdroj. Palivový mix bude v budouc−
nu tvořit kombinace biomasy, ko −
mu nálních odpadů a bezemisního
tepla z Temelína. Výtopnu pak bu−
de připomínat jen 160 metrů vyso−

ký betonový komín, který se stane
součástí připravovaného zařízení
na energetické využití odpadu.

„Lehko se stane, že tuto raritu
v majetku městské společnosti při
každodenním shonu přehlédneme.
Je to nejvyšší stavba ve městě,” řekl
předseda představenstva firmy
Václav Král. Jak dodal, teplárna po−
stupně opouští fosilní paliva ještě
před oficiálními evropskými termíny.

Výtopna ve Vrátě funguje od roku
1989. Tehdejší Jihočeská energetika
tam chtěla postavit mazutovou vý−
topnu, ale ropná krize ve druhé
polovině 70. let 20. století záměr

zmařila. Potom se vyprojektovala
výtopna se třemi uhelnými kotli,
vznikl pouze jeden. Teplárna ho
dnes provozuje při odstávkách nebo
opravách zařízení v hlavním závodě.

Komín výtopny přilákal i kriticky
ohrožené sokoly stěhovavé. V bud−
ce na ochozu ve výšce 120 metrů

dva roky po sobě vyvedli mláďata.
Poté, co ptáci opustili hnízdo, mohli
letos v létě využít komín piloti ar−
mádního vr tulníku a hasiči: cvičili
záchranu lidí z místa, které je pří−
stupné jen ze vzduchu. 

Ve Vrátě by v budoucnu mělo
stát zařízení na ekologické vytá −
pění v místě, kde teď teplárna pro−
vozuje uhelnou výtopnu. Kapacita
by měla být 160 000 tun odpadů
a náklady se odhadují na skoro tři
miliardy korun.

Teplárna teplo a teplou vodu do−
dává do bezmála 30 000 domác−
ností a 250 firem ve městě. (pru)

Teplárna končí s uhlím

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.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

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

pro školní rok 2021/2022:

Dny otevřených dveří:
z důvodu COVID 19 se budou konat vždy v sobotu 
od 9,00−13,00 hodin a to 9. 1., 23. 1., 6. 2. 2021

Každé pondělí od 4. 1. 2021 
od 14,00 do 16,30 hodin

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

Profesní kvalifikace: Kominík – revizní technik
od února 2021. Další informace na tel. 773 971 313.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE
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Letošní koronakrize zasáhla kaž−
dého, umělecký svět nevyjíma−
je. Nejde ale jen o herce, zpěvá−
ky, moderátory, techniky, ale
i manažery, PR manažery, pro−
dukční. Jedním ze známých
jmen, které se v médiích a obla−
sti showbyznysu pohybuje přes
20 let, je Jihočech s netra −
dičním jménem René Kekely.
Zeptali jsme se ho na covid,
nářky umělců i novinky, které
připravuje.

� René, vaše jméno je dost netra−
diční. Jste ale rodilý Čech a dokon−
ce Jihočech, že?

Ano, to jsem! Jak říkám (jiho)
Čech jak poleno. (smích). A jak ří−
kám s nadsázkou: Karel Gott a já
jsme jediní svého jména a příjmení
na světě (smích). Mj. Karel Gott byl
úžasná, nenahraditelná obrovská
persona, lidsky i profesně... Můj
otec byl Slovák a byly tam kdesi
i maďarské kořeny, proto to příjme−
ní. Neumíte si představit, kolik i vtip−

ných situací jsem si s tím jménem,
respektive příjmením užil. Ale beru
to vždy s humorem.

� Vy se v médiích a v showbyzny−
su pohybujete od svých raných
mladých let. Nelitujete zvláště teď,
v téhle těžké době, že jste se nedal
na jinou branži?

Ne, vůbec ne. Já jsem sice původ −
ně vystudoval oblast potravinářství
a cestovní ruch, nicméně od hodně

mladých let mě to bavilo. Dělal jsem
v novinách, rádiu, televizi a postup−
ně to šlo dál. Jsem taky rád, že jsem
dnes jedním z těch, kteří si to prošli

od píky.. že vím, jak vypadá situace
na jedné i druhé straně...  Už proto,
že mám rád pestrou, zajímavou prá−
ci, tak jsem rád, že dělám to, co dě−
lám. Jsem velmi kreativní, dovolím
si říct, že mám nadhled, a když 
vidím na začátku nějaký projekt, ná−
pad, tak doslova v 5D obrazech vi−
dím, jak to bude vypadat. Lidé, kteří
mě znají, vám potvrdí, že když jsem
někdy řekl, že se něco povede, tak
se tak stalo, a když jsem od něčeho

odešel, do něčeho nešel nebo jsem
byl takzvaně „méně nadšený“, věděl
jsem na začátku, že to nebude ono.
Prý mám jakýsi ´sedmý smysl´.
Šestý je totiž naše vlastní svědomí
(úsměv).

� Přeci jenom teď je doba těžká,
umění se téměř zastavilo a pro vás
dnes, primárně jako pro PR mana−
žera, produkčního, event mana −
žera, ale i moderátora, to je taky
složitá situace.

Jako pro každého. Ale nenaříkám,
nekňučím, nenadávám a neplivu síru
na všechny světové strany… Co
bych si tím pomohl? Navíc, vždycky
jsem byl zvyklý hodně pracovat. Byly
doby, kdy jsem to odnesl i zdravotně.
Nicméně, vždy jsme měl větší záběr.
Takže mám to štěstí, že už na jaře,
když se poprvé vše uzavřelo, jsem
mohl dělat alespoň rádio, mohl jsem
/distančně/ učit komunikaci a umě−

lecký management, čímž se taky mj.
zabývám. Mohl jsem působit jako PR
manažer pro některé, byť malé pro−
jekty nebo produkty, a to mě drželo
nad vodou. Částečně i finančně. Ne
že bych vydělával statisíce a mnohdy
ani desetitisíce měsíčně v tu dobu,
ale nebyl jsem na suchu. A pak, ne−
umím nic nedělat. I na dovolené vy−
držím den dva, a pak mám pocit, že
ztrácím čas... 

� Slyším ale často nářky řady
umělců, zpěváků, herců, kteří ale
přeci nevydělávají v běžném provo−
zu zrovna málo. Proč tak naříkají?

Víte, ono je třeba vidět věci v šir−
ších souvislostech. Ano, máte prav−
du, někteří „plačící“ jsou z těch, kte−
ří vydělávali nebo vydělávají oprav−
du hodně a ty taky nechápu. Je to

spíš o svědomí každého, ale když si
pak vezmete prodavačky, sestřičky,
nebo lidi s opravdu často ubohým
příjmem nebo matky samoživitel−
ky… Ale víte, pak jsou desítky, mož−
ná stovky skvělých zpěváků, herců,
tanečníků, muzikantů, kteří dělají
opravdu za hubičku. Za představení
mají pár korun, navíc zkouší dva
tři čtyři měsíce zadarmo!!!, což je 
česká specialita a mělo by se to roz−
hodně změnit. No a potom onemoc−
ní nebo je plonkové období a oni
nema jí práci, nebo ji nemají tolik.
Devadesát procent z nich jsou
OSVČ, platí z toho daně, odvody.
A to už není lehké. Každý jen vidí:
No jo, on si tam odbude hodinu
a půl, dvě tři, sebere prachy a jde
vysmátý domů. Ale tak to není. Ti li−
dé proto, aby někdo jiný mohl jít na
dobrou hru, muzikál, operu, balet
nebo i film, dřou osm devět hodin
denně, týdny a týdny. Není to vše

jen černobílé. A ty finanční polštáře,
o kterých někteří hovoří, se kromě
těch skutečně hodně vydělávajících
moc u nás pořešit nedají. Nejsme
Německo, Rakousko, Švýcarsko
nebo USA. Mimochodem, zatímco
u nás druhý nebo třetí měsíc
živnost níci včetně umělců čekají,
zda od státu milostivě něco dosta−
nou, v Rakousku nebo Německu si−
ce taky tohle omezili, ale hned si ti
lidi mohli zažádat o 80procentní pří−
spěvek. A to je rozdíl! Mě spíš vadí,
že si politikové, ústavní činitelé a vy−
socí státní úředníci nesnížili plat na
80, 60 nebo 50 procent. Dokonce je
to ani nenapadlo. Proč? Přitom část
svého platu mohli věnovat třeba 
rodičům samoživitelům nebo těm,
kteří na tom jsou skutečně, a ne
svou vinou špatně.

Není větší svoboda, než být zdravý!
Produkční, lektor a PR manažer slavných René Kekely:

René Kekely

Jan Přeučil a René Kekely

Jan Přeučil, kamerama a René Kekely, při natáčení dokumentu

�
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� Vy sám, přišel jste o hodně peněz?
Otázkou je, co je hodně peněz? Ale

samozřejmě. Jen to nekřičím do svě−
ta, nekňourám, protože jsou na tom
lidi desetkrát dvacetkrát hůře. Samo −
zřejmě, že spousta kšeftů odpadlo
a ještě odpadne, ale musím to nějak
vyřešit a říkám si, nejsem v tom sám.
Já osobně si nesmírně vážím všech,
kteří nasazují zdraví, životy, síly na to,

abychom my všichni ostatní mohli
relativně pořád dobře fungovat.
Pořád na tom totiž ještě nejsme zle.

� Co vás momentálně nejvíc za−
městnává, co vás čeká a na co se
těšíte?

Už od února, než začala korona,
jsme s mými kamarády a kolegy, pro−
ducentem Vítkem Koldinským a ka−
meramanem Martinem Patákem, za−
čali natáčet nový pořad, takovou dis−
kuzní talk show s názvem FACE TO
FACE, která běží na Televizi Seznam
a na dalších online platformách.
Mám velkou radost, že se nám poda−
řilo získat poměrně unikátní, velkou
sledovanost a že se nám daří mít tam
skvělé, zajímavé hosty, s nimiž si po−
vídám – od cukráře Pepy Maršálka
přes Míšu Kuklovou, Danu Drábovou,
Lucku Bílou a jejího bráchu Karla,
syna Jana Wericha Jirku Petráška,
přes Jiřího Kajínka, doktora Pavla
Bočka až třeba po ministra Karla

Havlíčka nebo Marušku Formáč −
kovou. Dává me hostům prostor, do
ničeho je netlačíme a mám osobně
opravdu  velké množství úžasných
ohlasů. V tom pokračujeme a točíme
týdně tři čtyři další. Do toho s kama−
rádem a kolegou, fotografem Jardou
Haue rem pracujeme na unikátním
dokumentu o Janu Přeučilovi, s nímž
nás pojí a s jeho ženou Evičkou

Hruškovou blízké přátelství. S režisé−
rem Arturem Kaiserem a jeho týmem
tak vzniká opravdu moc hezká věc,
která by měla jít do kin i do televize.
Kde lidé poznají Honzu Přeučila úplně
jinak, než jak ho třeba vnímají  Mimo −
chodem, točit budeme i v Českých
Budějovicích, kde Jan žil dva roky ži−
vota, sloužil vojnu, začínal v rozhlase
nebo v divadle, a také se tu poprvé
oženil. To se třeba moc neví.

� A v tom sledu tvoříme s Jardou
a nakladatelem Pavlem Mészáro −
sem i knihu o Janu Přeučilovi, kte−
rá bude zase plná fotek a vzpomí−
nek a zážitků… S tím budou souvi−
set i další věci, unikátní výstava,
zájezdová talk show a podobně.

S Terezkou Bebarovou a Pepou
Maršálkem máme připravenou také
zájezdovou talk show, která souvisí
i s jejich pořadem Čas na TE.BE, 
který Terezka s partnerem Ivanem
vymysleli v době první vlny korony

a velmi se to ujalo. Taky učím komu−
nikaci, rétoriku a chystáme s další−
mi dvěma kolegy zajímavé projekty
tohoto typu. Čekají mě jako PR ma−
nažera dvě premiéry dvou skvělých
komedií, natáčení filmu s Tomášem
Magnuskem, dopsal jsem s kolegou
a režisérem Liborem Adamem scé−
nář k myslím si hodně zajímavé ko−
medii, která, když to vyjde, by měla
částečně vznikat také na jihu Čech
a bude hodně vtipná a hodně ze
živo ta. A pak mnoho dalších věcí…

Nenudím se. Nechápu lidi, kteří naří−
kají, jak se nudí. Tak ať si vezmou
knihu, uklidí si byt, přeskládají šat−
ník nebo někomu pomohou nakou−
pit, nebo cokoli. Vždyť je tolik mož−
ností, stačí jen chtít. 

� Co vy a covid, zasáhlo vás to
osobně nějak a jaký na to máte ná−
zor? Přece to není jen infekce, ale
i věc, která rozděluje lidi.

Právě proto, že to rozděluje spo−
lečnost, což nechápu, protože by ji
to mělo spíš spojovat, chci říct
jedno. A nechci se nikoho dotknout.
Jen blázen nebo totální ignorant, ne−
vzdělaný a věcí neznalý člověk mů−
že říct, že je to vše výmysl, podvod,
a že žádný covid−19 neexistuje a po−
dobné nesmysly! Jen v mém blíz−
kém či širším okolí prodělalo koro−
navir asi 30 lidí. Zemřelo mi nej −
méně osm nebo deset blízkých lidí
na tento agresivní vir (SarsCov2).
Například včetně mé blízké ka −
marádky, herečky, dabérky Janičky
Andresíkové… Ano, někdo má to
štěstí, že ho to mine, někdo to pro−
dělá velmi lehce, někdo hůře a ně−
koho to zcela položí. Ale považovat
to v situaci, kdy si každý může v ne−
mocnicích i jinde ověřit, jak agresiv−
ní umí vir, který pořádně ještě
nezná me, není na něj fakticky lék
a zatím ani vakcína, být agresivní 

a nebezpečný i pro v podstatě zcela
zdravé lidi, za nějaký podvod a ne−
smysl, to je moc. Víte, jeden fana−
tismus je zbytečné strašení lidí
a hysterie před čímkoli, ale druhý
a možná ještě horší je ignorace
a arogance. Znám i přímo dva přípa−
dy lidí, kteří se tomu smáli a ozna−
čovali všechny kolem za hlupáky
a blázny. Jeden ho dostal a zemřel,
druhý ho prodělal a doteď má
poměr ně zásadní následky a teď na
to kouká jak zjara. Nicméně každý

bychom měli vědět, jak se chovat
k sobě, ke svému okolí. A proboha,
doufám, že každý jsme svéprávný.

� Někteří tvrdí, že to, co se děje
u nás i ve světě s covidem a opat−
řeními, bere po 30 letech lidem
svobodu. Co vy na to?

Já tedy nevím, jak vám, ale mně
svobodu nikdo nevzal. Ani bych si ji
vzít nenechal. To, že ve výjimečných
situacích – a mohu si o původu viru,
o tom, proč tu vznikl a co za tím sku−
tečně může být, myslet cokoli, jsou
potřeba výjimečná opatření. A snad
každý rozumně uvažující člověk by to
měl chápat a pokud ne, ať se nad se−
bou zamyslí. Že nejde jen o něj, ale
i o druhé. Zapomněli jsme na jedno:
že demokracie a svoboda není jen
o volném cestování, nakupování,
přežírání se, vyřvávání v ulicích
a urážení na sociálních sítích. Je
o právech, ale taky povinnostech,
o respektu druhých a k druhým. A ta−
ky o tom, co říkám celou dobu a vím,
o čem mluvím – není větší svoboda,
než když je člověk zdravý! Opravdu
není. A kdo říká něco jiného, pak asi
vážně ještě pořád neví, co to je mít
opravdu starosti a problémy. Takže
všem přeji krásné Vánoce, hlavně
klidné, a i do nového roku: zdraví,
zdraví a zase zdraví! (pru)
Foto: archiv R. Kekelyho /J. Hauer

René Kekely, s kolegy a kamarády Michaelou Dolinovou a Josefem Maršálkem

Saskia Burešová a Marie Tomsová a Markéta Hájková z MČ Prahy 1

S Lucií Bílou a jejím bratrem Karlem Zaňákem 
při natáčení rozhovoru Face To Face�
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Rekordní sezónu zažily přívozy na
Lipenské přehradě. Velký zájem
způsobil fakt, že řada lidí trávila
dovolenou v tuzemsku. V celko−
vých číslech byla sezona srovna−
telná s minulými, což zapříčinilo
slabé jaro a podzim.

„Letošní provoz přívozu v Horní
Plané byl shodný s předešlými lety.
Letošní jaro bylo díky vládním ome−
zením ztrátové. Pak přišlo rekordní
léto, kdy s námi jezdili především
cyklisté,” uvedl Petr Tahotný, zá−
stupce provozovatele, kterým je
město Horní Planá.

Přívoz přepravil do Bližší Lhoty 
více než 110 000 lidí, 12 000 osob−
ních aut a 1500 nákladních vozidel.
Zatím stále pokračuje s pravidelný−
mi linkami a přizpůsobí se podle
poča sí. Sezónu ukončil přívoz ve
Frymburku, který jezdí na Frýdavu.
„Vzrostl počet pěších, cyklistů
i automobilů. S přehledem to byla
naše nejlepší sezona. Na počátku
jsme byli oproti minulým létům

v propadu. Prázdniny a zá ří nám vše
vynahradily,” prozradil převozník
Antonín Labaj.

Od 1. dubna využilo do pravu přes
vodu mezi Frym burkem a Frýdavou
70 000 cestujících.

Doprava mezi Dolní Vltavicí
a Kyselovem v lé tě přepravila i více

než 500 cyklistů. „Byly to nejlepší
tři měsíce za posledních 15 let.
Ale kvůli aktuálnímu stavu je závěr
sezo ny tragický. Přes vodu do
Kyselova v těchto dnech jedeme
třeba jen dvakrát za den,” doplnil
kapitán přívozu z Dol ní Vltavice
Karel Vlášek. (pru)

Lipenské přívozy měly rekord

Projekt rekonstrukce rekreační
chaty Mládí na šumavském Zado −
vě, kterou před dvěma lety koupil
Jihočeský kraj, se zastavil. Důvo −
dem jsou úspory hejtmanství z dů−
vodu koronavirové krize. Peníze na
opravy za 52 milion korun tak nej−
spíš nebudou.

Otázku budoucnosti chaty Mládí
řešilo už předchozí krajské zastupi−
telstvo. Připravilo její rekonstrukci,
i když opozice tento krok často kriti−
zovala. „Nyní jsme projekt nezasta−

vili kvůli politickému rozhodnutí.
Důvod je ekonomický. Některé plá−
nované investice budeme muset
s ohledem na současnou situaci
zrušit, nebo zastavit,” řekl náměstek
jiho českého hejtmana Pavel Klíma.

Kraj teď bude pokračovat v re −
konst rukcích objektů, které jsou
v dezolátním stavu, ale mezi ně prá−
vě chata Mládí nepatří.

„Priority jsou teď jinde. My máme
čas na to, abychom se v otázce
toho to projektu rozhodli, jak bude−

me postupovat dál,” dodal náměs−
tek hejtmana.

Chata Mládí patří od února 2018
pod správu organizace Krajské školní
hospodářství. Rekreační zařízení
s celoročním provozem tvoří dvě bu−
dovy s 80 lůžky. Primárně má sloužit
pobytům pro školy. Rekonst rukce
chaty měla podle původního harmo−
nogramu začít do konce letošního ro−
ku a skončit za 18 měsíců. Nyní bude
nejdůležitější zajistit, aby objekt dál
nechátral. (pru), foto: archiv

Rekonstrukce chaty Mládí se zastavila

Mají monitory 
dechu

O novorozence v táborské ne−
mocnici bude ještě lépe posta−
ráno. Zdejší oddělení má k dis−
pozici dalších 13 nových moni−
torů dechu, které mohou často
miminku zachránit život. Věno −
vala je nadace Křižovatka spolu
s dalšími par tnery. Monitor 
dechu, které mají nyní nově
i v táborské nemocnici, je zaří−
zení, které upozorní zvukovým
a světelným signálem okolí, že
kojenec přestal dýchat na více
jak 20 vteřin, a umožní tak
na tuto život ohrožující situaci
okamžitě reagovat přivoláním
odborné pomoci.

Dva romští
asistenti

Táborská radnice přijala dva
romské asistenty pro boj s dět−
skými gangy. Radnice v Táboře
se snaží aktiv ně řešit problém,
který tu v posledních týdnech
nastal, a sice s dětskými gangy,
které přepadají jak vrstevníky,
tak si dokonce už troufly na do−
spělé, především seniory. Tábor −
ská městská policie má proto
dvě nové posily. Jde o romské
asistenty prevence kriminality,
kteří uspěli ve výběrovém řízení.
Město si od nich slibuje, že se
podaří situaci s dětskými gangy
zklidnit.

Med podraží
Produkce medu klesla loni v ČR
meziročně o osm procent. Včel −
stva jej vyprodukovala nejméně
za posledních pět let. Ani letos
není situace lepší, například
v jižních Čechách je už teď 
jasné, že tohoto produktu bude
zase méně a nejspíš opět po−
draží. Nižší výnosy ovlivnilo
hlavně deštivé letní počasí, kdy
včely nelétaly tak daleko a tvoři−
ly si víc zásob, které spotřebo−
valy. Kvůli nižší produkci nejspíš
ještě podraží. Na trhu se tak
postup ně objevuje med z Číny či
Jižní Ameriky.
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Zákaz klecových chovů slepic od
roku 2027, který schválil Senát, je
podle agrární komory Jihočeského
kraje diskriminačním krokem, po−
kud nebudou ve stejné době za −
kázány v zemích, odkud se vejce
do ČR vozí. Vedení agrárníků va ru −
je, že potravinářům, tedy hlavně
chovatelům, hrozí zásadní finanč−
ní škody. Půjde totiž o zmařené
inves tice. Rizikem je také nákaza
ptačí chřipkou, která se šíří ve 
volných chovech.

„Je to diskriminační krok, pokud se
klecové chovy nezakážou i v zemích,
ze kterých se do Česka vajíčka dová−
žejí, a to v i podobě zpracovaných vý−
robků, jako jsou sušenky či majoné−
zy. Domníváme se, že je to populistic−
ké opatření. Doufáme, že nebudou
znehodnocené investice, protože naši
výrobci investovali obrovské miliardy
do obohacených klecí,” uvedla ředi−
telka komory Hana Šťastná.

Ze zoo a veterinárního hlediska
považuje za výstrahu to, že v Evropě
se enormně vyskytuje pro lidi na−
kažlivá ptačí chřipka. Šíří se mezi
divo kými, volně žijícími ptáky. Podle
Šťastné hrozí nákaza právě ve vol−
ných chovech.

„Tedy v těch, do nichž se mají
přesunout klecové chovy, o což usi−
lují ekologičtí aktivisté. Navíc chov
drůbeže ve velkých hejnech způso−
buje slepicím obrovský stres a drů−
bež pak ve volných chovech vyka−

zuje mnohem vyš−
ší úmrtnost a vyšší
výskyt například
salmonely,” podot−
kla Šťastná.

Horní komora na
popud svého zdra−
votního výboru vy−
zvala podobně ja−
ko Sně mov na vlá−
du k aktivnímu pro −
sazování zákazu
klecových chovů
na úrovni EU. Vy −

žá dala si, aby ji kabinet o této věci
informoval do konce března příštího
roku. Ministr zemědělství Miroslav
Toman už před časem namítal, že
posun v tomto směru lze očekávat
až za rok. Novelu nyní dostane
k podpisu prezident. Proto chova −
telé chtějí nyní zaujmout stanovisko
a protestovat proti tomuto zákonu.
Zda mají šanci něco změnit, není
jasné. (pru), foto: archiv

Zákaz klecových chovů 
je diskriminační!

Nájemné za předzahrádky se roz−
hodl provozovatelům restaurací
odpustit českobudějovický ma −
gistrát. Ulevit chce podnikatelům
do konce března 2021. Souvisí to
s opatřením kvůli koronaviru, kdy
jsou nyní gastro provozy ve městě
prakticky uzavřeny.

„Souvisí to s vyhlášením nou −
zového stavu. Chceme tím v této
složité a někdy nepřehledné době
ulevit podnikatelům. Jasně jim říká−
me, že v uvedeném termínu platit
nebudou,” uvedl náměstek primá −
tora Ivo Moravec.

Nejde o první úlevu, kterou město
živnostníkům letos kvůli koronaviru
nabídlo. Například v době od 1. čer−
vence do 30. září platili provozova−
telé za předzahrádky jenom 50 pro−
cent z domluvené ceny.

„Město tak přišlo o několik stovek
tisíc korun, ale v této složité době
jsme akcentovali především pomoc
a úspěšný restart,” řekl Moravec.

Zda město uleví i některým podni−
katelům, kteří mají pronajaty městské
prostory, není zatím jasné. Mnozí ale
mohou čerpat státní podporu z pro−
gramu Covid−Nájemné. (pru)

Odpustí nájem za předzahrádky

Největší sídliště v druhém největ−
ším jihočeském městě se dočká
renovace. Jihočeský Tábor zahájil
úpravy Sídliště nad Lužnicí, které−
mu se také říká Sojčák a žije zde
na 10 tisíc lidí. Projekt je rozdělný
do sedmi etap a celkové náklady
přesáhnou 100 milionů korun.

„Regenerace se týká zeleně
a ven kovních prostor sídliště.
Táborští zastupitelé na dnešním
zase dání schválili podání žádosti
o dotaci na jednu z etap projektu.
Většinou se jedná o sadové úpravy
včetně péče o zeleň, keře a veřejná
prostranství. Ale projekt počítá také

například s osazením novými lavič−
kami nebo výstavbou nových chod−
níků,” uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Město by rádo na každou etapu
získalo dotaci ze státního fondu
podporu investic. Náklady na jedno−
tlivé části se pohybují v rozmezí od
deseti do 16 milionů korun. Na tom
bude záležet celková regenerace,
zda se městu jednotlivé částí po −
vede vysoutěžit. Momentálně běží
první etapa, další by měla začít
v příštím roce.

„Nyní jde o oblast mezi ulicemi
Varšavská, Moskevská, Helsinská
a Hromádkova,“ dodal starosta. (pru)

Začali s úpravami sídliště

Jihočeští agrárníci:

Expozice strakonického hradu,
který spravuje Muzeum středního
Pootaví, získá unikátní osvětlení. 

Krajská rada schválila zahájení
zadávacího řízení na dodavatele.
Muzejní expozici o rozloze 2400
metrů čtverečních bude osvětlovat
celkem 11 druhů světel s volitelnou
intenzitou i barvou osvětlení. Veřej −
nost se na nyní rekonstruovaný
strakonický hrad může vydat už
v červenci příštího roku.

„Aby expozice vypadaly opravdu
lákavě a budoucí návštěvníci si
z návštěvy hradu odnesli neza po −
menutelný zážitek, je třeba rekons t −

ruované prostory vybavit správným
osvětlením. Projekt proto počítá
s instalací stovek kusů osvětlovací
techniky,” uvedli zástupci kraje.

Práce světla je pro muzejní 
exponáty důležitým faktorem. Udě −
lají to, čemu se říká takzvaná při −
daná hodnota.

„Když například barokní plastiku
osvítíte teplým světlem, máte z ní
zcela jiný, autentický pocit. Nebo
když kovový předmět nasvítíte
světlem studeným, sami máte po−
cit chladu,” řekl Pavel Klíma, ná−
městek hejtmana pro oblast veřej−
ných zakázek. (pru)

Hrad dostane unikátní světla
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Co na Vás čeká podle Taoistické
(čínské) astrologie? Z prastaré čín−
ské astrologie vzešel před mnoha
a mnoha lety čínský horoskop. Má
12 různých zvířecích znamení, je−
jichž nadvláda se obměňuje vždy po
roce. Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února. V roce 2021 nad 
námi bude bdít znamení Buvola.

Jak se bude dařit lidem
jedno tlivých znamení 

v roce 2021
Vedle názvu znamení jsou uvedeny
roky narození, kterých se to týká.

Rok 2021 = Rok Buvola

KRYSA

Buvol si rozumí s  Krysou (Myší),
proto se dá očekávat plodný rok
hlavně v  pracovní oblasti. Práce je
Buvolova doména, proto energie
Buvola pracovní úsilí podpoří. Co se
týká vztahů, dojde k ochlazení emo−
cí, proto budou lidé narození ve zna−
mení Krysy méně tolerantní a budou
myslet hlavně na sebe. Pokud se ne−
cítí dobře ve vztahu, hrozí jeho ukon−
čení a objeví se nové příležitosti.
Nová situace (Koronavirus) přinese
Kryse díky stádiu sebereflexe
schop nost odhalit včas překážky
a problémy, poznat jejich význam
a účel. Díky tomu bude schopna
Krysa snáze překážky překonat. Klid
a uvolnění získávají v  této etapě
živo ta na důležitosti. 

BUVOL

Pro Buvola je to osobní rok, proto po−
zitivní a produktivní, ale až od naro −
zenin. Do narozenin může vládnout
ve všem nerovnováha a destrukce.
V  roce 2021 budou zrozenci v  roce

Buvola zaslouženě sklízet plody své
svědomité práce. Je to dobrý rok pro
čerpání nových nápadů, energie a bu−
de se dařit i ve vztazích. Je to dobrý
rok na založení rodiny.
Nová situace (Koronavirus) může
přinést blokády a nerovnováhu ener−
gií. Vypadá to, že lidé narození ve
znamení Buvola novou situaci ne−
musí dobře snášet. Nesoulad v  se−
xuální a citové oblasti může vyvolá−
vat frustraci a nespokojenost. Proto
je třeba věnovat se vztahům, mohlo
by dojít k rozchodu. Je nutné rychle
odhalit a odstranit příčiny problémů,
a ne vše svalovat na druhé. 

TYGR

Buvol je „pán Tygra“, proto hrozí, že
zrozence ve znamení Tygra zapřáhne
do práce a bude se zdát být ne pří −
jemný. Bude ho nutit k věcem, kte−
rým se Tygr bude chtít
vzpouzet. Pokud se
podvolí, bude to k je−
ho prospěchu. Asi
bude lepší nic
nového v  ro ce
2021 nezačí −
nat a spíše se
snažit udržet,
co máte. Ji nak
hro zí problémy 
a zklamání.
Nová situace
(Koronavirus) –
vypadá to, že zrozen−
ci ve znamení Tygra si
vzali ponaučení a pochopili, že
vše musí být v  souladu s  kosmic−
kým řádem. Proto jste na dobré ces−
tě k řádu stvoření – nalezení smyslu.
Věrnost, důvěra, spolehlivost a cíle−
ný postup povedou k zaslouženému
vítězství. Víte, že co zasejete, vše se
stejnou měrou vrátí.

ZAJÍC 

Ačkoli to tak na první pohled ne −
vypadá, Zajíc si s Buvolem rozumí.
Jestliže nastanou potíže kvůli dru−
hým, Zajícovi vše dopadne dobře.
I když bude Zajíc více ustrašený než
obvykle, v pracovní oblasti i ve vzta−
zích se mu bude dařit. Je třeba počí−
tat s  potížemi třetích osob, proto je

dobré vážit s  kým a proč a raději
se řídit heslem: „Třikrát měř, jednou
řež“, a to i v pracovní oblasti. Je do−
bré počítat se zklamáním, protože nic
nemusí jít tak hladce a podle plánu.
Nová situace (Koronavirus) pro zro−
zence ve znamení Zajíce znamená
růst a prospěch týkající se i blízkého
okolí. Kdo poctivě a tvrdě pracoval,
tomu se blíží sklizeň, následuje čas
plodnosti a sběru, protože zrozenci
ve znamení Zajíce si vzali ponaučení
z  uplynulého roku. Energie jsou
v rovnováze, což se začne nyní pro−
jevovat.

DRAK

Drak považuje Buvola za příliš po−
malého a to mu Buvol vrátí tím, že
bude nutit Draka více pracovat, než
byl zvyklý. Drak nebude moci tolik
snít a díky zvýšenému pracovnímu

úsilí bude pro něho progre−
sivní a stabilní rok. Ve

vztazích se také bude
dařit. 

Nová situace (Ko −
ro navirus) – Dra −
ci mohou doufat
v  přírůstek ener−
gie a získání
sch opnosti sle−
dovat události ze

správného úhlu.
Vytrvalost a sebe−

disciplina vás do −
vedou do cíle. Jedním

z poselství nové energie je
to, že se budete muset rychle roz−

hodnout v  některých záležitostech,
i když se vás budou zmocňovat proti−
chůdné emoce při zvažování alterna−
tiv. Bude nutné si uvědomit, že vždy je
něco za něco. Ale je dobré, že můžete
důvěřovat své intuici.

HAD

Had si s  Buvolem hodně rozumí,
proto rok 2021 bude výborný. Jen
není dobré být umíněný a myslet jen
na svůj prospěch. Sobeckost Buvol
nemá rád. Když budete dělat kom−
promisy, budete z toho mít prospěch
vy i ostatní. Spíše bude dobré se za−
měřit na práci a výsledky se dostaví.
Jen psychickou zátěž by neměl pře−

citlivělý Had přehánět. Je třeba najít
rovnováhu mezi zátěží a odpočin−
kem, jinak hrozí psychické problé−
my. Pokud Had vše ustojí, budou se
plnit sny, dařit v práci i ve vztazích.
Nová situace (Koronavirus) způsobí,
že přirozený řád věcí bude narušen
a omezena schopnost posuzování.
Na to je třeba dávat pozor a podle pří−
sloví –„Třikrát měř, jednou řež“ se
v roce 2021 řídit. Může se stát, že bu−
dete obklopeni různými formami svo−
dů a lákadel a lehce se tak stát jejich
obětí. Když zaznamenáte ztrátu orien−
tace, nedostatek fyzické a psychické
energie, vězte, že to jsou příznaky,
kdy je třeba zvýšené opatrnosti v roz−
hodování a konání. 

KŮŇ

I když si Kůň s  Buvolem dobře ne−
rozumí, pořád to bude v roce Buvola
lepší než v minulém roce Krysy. Vše
půjde lépe, ale stejně by bylo dobré
krotit svůj temperament, zejména ve
vztazích. Buvol bude Koně nutit k tvr−
dé práci, a to Koně moc těšit nebu−
de. Tvrdohlavý Kůň by se raději pro−
háněl po lukách.
Nová situace (Koronavirus) může
znamenat nedorozumění, problémy,
které je nutné vyřešit. Mohou se
obje vit staré záležitosti, které jste
považovali za vyřešené. I drobné
problémy je nutné rychle řešit, aby
se nerozrostly do větších, hůře zvla−
datelných. Čeká vás pravděpodobně
ztráta energie, proto je dobré se do−
bíjet z náhradních zdrojů energií (vo−
da, stromy, pohyb). Pokud jste na
někom či něčem závislí, je nutné se
rychle závislosti zbavit. 

OVCE 

Buvol je protivníkem Ovce, proto
jsou tato znamení v opozici. Díky to−
mu to bude složité. Peníze nebudou,
je třeba být opatrný a snažit se udr−
žet, co máte. Tím půjde dolů i psy−
chika a v souvislosti s tím i morálka.
Bude nutné řešit nudné záležitosti
a dost možná se přihlásí ke kontrole
i finanční správa. Většina zrozenců
ve znamení Ovce má naštěstí pro ně
obchodní talent. Tím by mohli kom−
penzovat případné ztráty.         4

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009, 2021

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jak se vám bude dařit v roce BUVOLA
od 12. února 2021 do 31. ledna 2022

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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4 Nová situace (Koronavirus) bu−
de představovat pro zrozence ve
znamení Ovce „noc“. Problémy bu−
de mít ten, kdo se nezbaví zatvrze−
losti, ztráty orientace, nedostatku to−
lerance. Pokud nastanou potíže, je
třeba jejich příčinu hledat v sobě, ne
svádět vinu na druhé. Sebepoznání
a tolerance jsou první kroky k  ná −
pravě. Potom vám znova začne svítit
Slunce, jehož energie je rozhodují−
cím faktorem vůle. 

OPICE

Opice si s Buvolem moc nerozumí.
Obecně lze říci, že Opice si rozumí
jen s Drakem a Hadem, takže moc
kompatibilní s ostatnímu znameními
není. Kompenzuje to svojí bezsta−
rostností a drzostí, kterou jí dost lidí
odpouští, protože je většinou zábav−
ný společník. Ale na Buvola to ne−
platí a bude muset omezit své ambi−
ce. Do pracovního úsilí, do kterého ji
bude Buvol nutit, se Opice jako vždy
bude snažit vyhnout a obejít to tím,
že se sama „pasuje“ do role zpro−
středkovatele. 
Nová situace (Koronavirus) by moh−
la zrozencům ve znamení Opice při−
nést štěstí a růst, protože Opice
se dokáží přizpůsobit nové situaci.
„Nová doba“ jim zlepší jejich schop−
nost být ve správný čas na správném
místě. Je dobré se řídit spíše intuicí
než rozumem. Pokud se budete na−
cházet ve stavu neustálé vnitřní ne−
spokojenosti, je nutné najít její příči−
ny. Upřímnost k  sobě i druhým při−
spěje ke zlepšení situace. Také je do−
bré zaujmout k nevyřešené věci nové
stanovisko než řešit neřešitelné.

KOHOUT 

Kohout si s  Buvolem rozumí, proto
to bude velmi dobrý rok. Kohout bu−
de tvrdě pracovat, což se mu vyplatí,
i když asi až později. Ale ve vztazích
se bude dařit a budou se objevovat
nové příležitosti.
Nová situace (Koronavirus) pro
zrozence ve znamení Kohouta bude
znamenat novou energii k potvrzení
jejich záměrů a plánů. Posíleni ener−
gií Buvola se poženou vpřed za
svým cílem. Pokud zůstanete věrni
své věci se vší trpělivostí, vytrva−
lostí a snad s jistou dávkou tvrdo−
hlavosti, podaří se vám překonat
četné překážky a problémy, včetně
těch, které ve vás vyvolávají „kou−
savé“ pochybnosti. Své úspěchy si
však jako vždy musíte zasloužit 
tvrdou prací. Co se týká osobních
vztahů a cest, budete vystaveni
zkouškám. Pokud budete velkorysí,
můžete dojít ke zdravému ukotvení
v hmotném těle.

PES

Pes je stejně loajální jako Buvol.
Navíc je Buvol sluha Psa. Na stej−
ném „pracovním hřišti“ si s  Buvo −
lem nerozumí, proto se bude dařit
spíše o oblasti spekulací, na které
Buvol nemá. Buvol je dříč, Pes je se
vším rychle hotov a Buvol mu připa−
dá pomalý a tupý. Buvol bude mít
tendenci narušovat soukromí Psa
za to, že jej Pes neuznává. Proto je
dobré se snažit vyhnout dlouho −
dobější práci (jen v  tomto roce)
a pracoval spíše na „rychlých 
akcích“. Než se Buvol vzpamatuje,
bude hotovo. To by mohlo přinést
problémy ve vztazích, protože po−
zornost Psa bude Buvol odvádět
a Psovi uteče  zatím par tner/ka.
Bude to stát více energie, a proto je
dobré se dobíjet častěji, než je 
obvyklé, z  náhrad ních zdrojů ener−
gie (voda, stromy, pohyb).
Nová situace (Koronavirus) – Citliví
Psi by měli mít na paměti, že existu−
je zákon o příčině a následku, který
vás nutí k neustálé sebekritice a po−
suzování. Upozorňuje vás, že se vy−
platí své plány průběžně vystavovat
zkouškám, a to vždy ještě před tím,
než uděláte nějaké závažné rozhod−
nutí. Novou situaci by bylo dobré
chápat jako výstrahu, ne jako ne−
štěstí či pohromu. Je nutné se zbavit
pocitu, že jste oběť a nespravedlivě
potrestáni. Právě v  krizi se nachází
šance na záchranu. Uspějete za
podmínky, že se vám podaří dospět
k  neutrálnímu a „vyššímu“ pohledu
na vaše problémy. 

KANEC 

Buvol je stejně jako Kanec loajální
ve vztazích, ale v pracovní oblasti si
nerozumí. Kanec je „bohém“ a umě−
lec, Buvol je dříč. Z toho vyplývá, že
Buvol bude po Kanci chtít, aby tvrdě
pracoval a nejen užíval. To bude pro
Kance užitečné, protože díky zvýše−
nému pracovnímu úsilí se objeví no−
vé pracovní možnosti, dost možná
i povýšení v zaměstnání. 
Nová situace (Koronavirus) zname−
ná, že všechny problémy zvládnete
sami. Někdy to však můžete přehnat
a snažit se o násilné a samostatné
řešení. V takovém případě by ale šlo
o nedostatek sebekritiky, nebo příliš
vysokém sebevědomí. Pokud nasta−
nou problémy, znamená to, že je to
důsledek jednostranného postoje.
Je třeba se na vše dívat v celkových
souvislostech. Ke změně k  lepšímu
je třeba změna myšlení, sebekritický
pohled do svého nitra, otevřít se na−
venek a mít více tolerance.

Všem přeji hodně štěstí, pohody 
a zdraví. Stanislav Brázda

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

V Jihočeském kraji se za první tři
čtvrtletí letošního roku začalo sta−
vět 1933 bytů. Je to sice o 257 víc
než za stejné období loni, ale firmy
dokončily 1261 bytů. 

A to je meziročně o 383 jednotek
méně. Vliv na to má pochopitelně
covidová situace. Především pak
vládní opatření.

Byty, které se v kraji letos do září
začaly stavět, tvoří 7,1 procenta
všech v ČR, což řadí jižní Čechy na
šestou příčku mezi kraji.

„Více než pětina jihočeských bytů
vzniká na Českobudějovicku, nej−
méně na Písecku, 129 bytů. V no−
vých rodinných domech na jihu

Čech se začalo budovat 1027 bytů,“
uvedli statistici.

Stavební firmy dokončily v kraji le−
tos od ledna do září 1261 bytů, mezi−
ročně o 23 procent méně. Z toho 
852 bytů bylo v nových rodinných
domech, jejich podíl na dokončené
výstavbě v kraji přesáhl dvě třetiny.

O třetinu méně bytů než loni
dokon čili stavebníci na Česko bu −
dějovicku. „I přes výrazný meziroční
propad se na počtu dokončených
bytů v kraji nejvíce podílel okres
České Budějovice, 45 procenty,”
uvedli statistici s tím, že nejmenší
podíl dokončených bytů evidovali
na Písecku. (pru)

Covid má vliv na stavebnictví

Parní lokomotiva U37z roku 1898,
jedna z nejstarších v Česku, se do−
čkala zásadní renovace. Unikátní
stroj se tak znovu vypraví na jaře
na koleje Jindřichohradeckých
místních drah.  

Práce trvaly zhruba rok. Odsta −
vená byla od roku 2017 kvůli závadě
parního kotle. Při generální opravě ji
technici rozebrali na tisíce dílů.

Na opravě se podílely desítky 
lidí, z dílen JHMD, z Brna, parní 

kotel opravila firma v Kolíně.
„Museli jsme rozebrat celou loko−
motivu až na šroubky. Každou
součást ku vzít do ruky, zjistit, v ja−
kém je stavu, a buď jsme ji zre −
novovali, nebo nechali vyrobit 
novou. Skládá se z rámu, náprav,
kotle, budky strojvedoucího, v jed−
nu chvíli jsme měli v podstatě hro−
madu šrotu. Tisíce dílů, přičemž
třeba napaječ se dá rozebrat

na dalších asi 30 součástek,” řekl
vedoucí oprav Jan Píšala.

Nových je pět procent dílů. Loko −
motiva vyrobená v rakouském Linci
má i nový komín, protože ten pů −
vodní byl zrezivělý. Kotel odborníci
repasovali.

Lokomotiva, která váží 24 tun,
dosáhne nejvyšší rychlost 35 kilo−
metrů za hodinu. Jezdila do konce
50. let minulého století. Na úzkoko−
lejce pak od roku 2005.

„Říká se jí účko. Případně jí chlapi
říkali malá, v porovnání s ostatní −
mi je nejmenší. Zásobník na uhlí 
pojme tunu, při jízdě z Hradce do
Nové Bystřice a zpět dlouhé 66 kilo−
metrů se musí ještě palivo doplnit,“
dodal Píšala.

Poprvé se zrenovovaná parní ma−
šina na koleje vypraví o Veliko no −
cích, tedy těsně začátkem dubna. 

(pru), foto: archiv JHMD

Zrenovovali jednu
z nejstarších lokomotiv 

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
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KOUPÍM staré pivní láh−
ve a sklenice s nápisy
pivovarů. I jednotlivé ku−
sy, děkuji sběratel. Tel.
732170454. PM 20080

KOUPÍM tuto židli a tento
typ židlí a křesel.

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 jakoukoliv ta−
hací harmoniku – AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HE LIGONKU i v  nále −
zovém stavu. Tel.
728209526. PM 20016   

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

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

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chro−
mové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, meda−
ile a vyznamenání – ci−
vilní i vojenské, pohledy,
bižuterii, mince, vánoční
ozdoby. Tel. 603872698
PM 20034

KOUPÍM tento typ křesel
a tento typ komody. Stav

nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.

Tel.: 776599696 
a email.:  slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80224

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a vete−
rány, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele −
fun ken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá −
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960.   Vy −
koupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jed−
nání. Tel. 608979838. E−
mail: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 

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 80223

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový
nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail:
nabytek1980@seznam.
cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpo −
vím. RR 80225

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. Podla ha,
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, zaří zenou k okamži−
tému používání. Zajiš −
tění dopravy na místo
určení.  Tel. 604867469.
PM 20023 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s  rameny do
pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena do−
hodou. Tel. 604867469
PM 20025 

PRODÁM 4 stavební
parcely v obci Bavo −
rov, 40 km od Č. Bu −
dějovic v nové zástav−
bě rod. domů. Pěkné
klidné místo, 500 m
od lesa, inž. sítě na
hranici pozemku (vo−
da, plyn, elektřina, od−
pad). 3 x 558 m2, 1 x
1108 m2 – cena za 
1 parcelu 470 000 Kč,
Tel. 607568051,
702804913, e−mail:
v.bobr@sezbnam.cz,
PM20121   

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná
metalíza, 2,4 benzín,
manuální převodovka.
Tel. 736139113 PM
20026 

PRODÁM Opel Meriva,
r.v. 2017, 1.4 benz., naj−
eto 19400 km, první
majitel, serv. knížka,
asistent rozjezdu do
kopce, taž. zařízení,
zimní pneu, dojezd. re−
serv. kolo „jako nové“,
cena 239.000 Kč. Tel.:
739019413. RR 20747

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

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

RR 20027 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

KOUPÍM 
DVOURYCHLOSTNÍ 

BABETU.
Tel. 604589329. RR 20025

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
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Rozhled – Jižní Čechy 12/2020

PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI,
150 Hp, R.v. 2016,
Koupený nový v ČR, 
6 míst, serviska, cena
370.000 Kč. Tel
604589329. RR 20023

KOUPÍM 
jaký koliv funkční
traktor i bez SPZ.
Tel.: 604589329

RR 20024
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Uzávěrka řádkové inzerce je 4. prosince 2020
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PRODÁM Multicar M25,
valník. r.v.86, 53 000 km,
STK do 2022, ve velmi
dobrém stavu. Eko pla−
ceno. Cena 69 000 Kč.
Bližší informace po tele−
fonu 603 278 273.

PŘEVEDU záznamy z vi−
deokazet na DVD ne −
bo Flešku. Levně Tel.
777 554 484   KŘI  PM
20137  

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební

stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a
výkup železného šrotu.
Tel. 604867469. PM
20027

S dámou ve věku 50–60
let, by se rád seznámil
65letý muž, který by rád
našel ke společnému ži−
votu paní, s vlastní ně−
jakou hospodářskou
usedlostí, někde v po−
hraničí s Ně meckem, či
Rakous kem. Jsem mu−
zikant, s bohatou hu−
dební tvorbou a součas−
ně kutil. Prosím o zaslá−
ní odpovědi s fotografií
do redakce Rozhledu
zn.: DUET. 

35/185 nekuřák, hledá
dívku 16−19 let k vážné−
mu seznámení. Neku −
řačku, která také hledá
partnera pro život.  Mám
rád filmy s  akční té −
matikou, komedie, horo−
ry a české filmy. Rád 

cestuji, chodím na pro−
cházky a navštěvuji kul−
turní akce. Jsem ze
Středočeského kraje.
Tel. 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz.
PM 20106

Jsem na aktuální foteč−
ce. Krásné chvíle u mě
diskrétně, volej. SMS
ne. Tel. 730 509 461
KŘI  PM 20127

Tel. 730 509 461  

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

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 14. 12. 2020

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
20369




