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Stanislav Brázda věští:
Bude líp, až se každý začne starat 

o sebe, své blízké, své bytí 
a zbaví se negativismu.
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Jedinečný vánoční dárek pro ženySlavný ‘Big Ben a Otec Braun’

Soupeří o nejkrásnější strom
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Schválili kasino na náměstí
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O tom, že jsme byli po Sametové
revoluci velmocí soukromých 
rádií, která začala vznikat a té−
měř v každém krajském nebo
okresním městě jedno bylo, je
zbytečné se bavit. Doba pokroči−
la a některá zanikla, ale mnohá
si pod sebe vzaly silné rozhlaso−
vé sítě. Výjimky se však najdou.
Jedním takovým je pravé, jiho−
české rádio Blatná. To vysílá 
ne jenom ve městě a okolí, ale je−
ho zásah je poměrně široký.
Proto jsme se na pár zajímavostí
zepta li jeho zakladatele a provo−
zovatele Josefa Týce.

� Co vás vedlo k tomu udělat v tak
malém městě, jako je krásná jiho−
česká Blatná, soukromé rádio?

Myšlenka na vznik rádia je hodně
stará, již de facto od svých studijních
let jsem si pohrával s myšlenkou
vlastního rádia. Věnoval jsem se
a věnuji problematice audio technice,
proto i v současné době pracuji jako
zvukový mistr v komerční televizní
stanici, internetovém zpravodajském
projektu. Mám za sebou stavbu ně−
kolika zvukových režií, přenosových
televizních vozů, na které jsem byl
osloven. Stál jsem i u zrodu jednoho
jihočeského rádia, které již zaniklo.

A po čase mě napadla myšlenka zku−
sit vlastní rádio, nejprve vysílání jen
na netu, ale již v té době jsem připra −
voval možnost vlastního vysílače.

��Co vše jste musel splnit, abyste
dostal licenci a nemusel vysílat
jen přes internet?

Získat licenci je velice náročný
a dlouhý proces. Nejprve muselo do−
jít ke zjištění, zda vůbec v naší lokalitě
je možné postavit rozhlasový vysílač.
Tomu předchází studie, která se musí
vypracovat, de facto se musí změřit
a udělat kmitoč tová analýza dané
oblasti a poté vy hod notit a navrhnout
volný vy sílací kmitočet a následně
nechat zkoordino vat na ČTÚ. Dále

pak už následuje veřejné licenční
říze ní na daný kmitočet, který vy −
hlašuje RRTV a zde musíte obhájit
svůj rozhla sový projekt, který je 
nutné dopodrobna vypracovat.

��Teď nejspíš ale není ideální do−
ba na to poskytovat skoro non stop
vysílání bez velké podpory partne−
rů nebo finančních skupin.

Vysílání opravdu jede nonstop,
ideální doba pro regionální média
opravdu není, co se týče reklamního
trhu, jelikož ten je již rozdělen mezi
dvě velké reklamní agentury, které
vlastní i většinu rozhlasových sta−
nic. A malé nezávislé regionální 
stanice pro ně nejsou zajímavé.

�� Přece jen jste výjimkou ne −
jenom v kraji, ale možná v celé ČR,
nebo se pletu?

Výjimkou RÁDIO BLATNÁ roz−
hodně je! Malých soukromých
a nezávislých stanic je v sou −
časné době velmi málo, jsou to
jednotky. Ovšem naše rádio je
jedi né v ČR, které je vlastněno
a provozováno fyzickou osobou.

Ostatní rozhlasové stanice jsou
většinou řešeny jako firma s.r.o.
a mnohdy mají i více majitelů.
Jinak s kolegy z dalších regionál−
ních stanic máme velmi super
vztahy, vyměňujeme si názory, 
radíme i pomáháme.

... pokračování na straně  3
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Narodila se v Českých Budějo −
vicích. Jejím otcem byl slavný he−
rec a režisér, otčímem herec, reži−
sér a divadelní ředitel. Vyrůstala
střídavě na jihu Čech a v Rakov −
níku. Od mala se pohybovala
v prostředí divadla. Diváci ji více
zaregistrovali slavným seriálem
Život na zámku, kde hrála učitelku
Královou, manželku Tomáše Töp −
fera. Přitom do té doby hrála v řa−
dě filmů i seriálů. Její doménou je
divadlo. Kvůli přemíře práce se do
rodného kraje vrací málo.

„Na jihu Čech jsem většinou
pracovně. Vracím se tam málo, ale
moc ráda. A když mám šanci jet
do Budějovic, tak zavzpomínám,
jak jsem tu vyrůstala. Dílem jsem

žila u mámy v Českých Budějovi −
cích, dílem jsem vyrůstala u babič−
ky v Rakovníku. Moc mi na malém
městě nepomáhalo, že jsem měla
rodiče u divadla. Takoví lidé byli
tehdy chápáni jako cirkusáci, takže
jsem byla za exota,“ svěřila se
Kateřina Macháčková.

S vlastním otcem Miroslavem
Macháčkem žila asi do pěti let.
Maminka pak onemocněla, byla
dlouho v nemocnici a v sanatoriu.
Otec se odstěhoval k její nejlepší
kamarádce, filmové výtvarnici
Ester Krumbachové a s Kateřini −
nou matkou se dramaticky rozešel.

„Po rozvodu jsem se s ním vída−
la jen sporadicky u babičky v seve−
ročeské Kytlici. Jednou jsem ho
potkala, úplně náhodou, v Praze
na Václaváku. Bylo to takové sym −
bo lické, zajímavé
setkání. Mě li jsme
zvláštní vztah: ne−
cítila jsem, že
jsme příbuzní, ale
dvě sobě si blízké
bytosti, až kama−
rádi. Myslím si
ale, že měl kvůli
mně celý život
špatné svědomí,“
zavzpomínala he−
rečka.

Jejím otčímem
byl tehdejší ředitel
Jihočeského di vad −
 la Otto Haas, kterého jednoho dne
z ředitelování odstranili, protože
nebyl ve straně.

„Po odchodu z Bu dě jovic jsme
s ním jezdili po vlastech českých
a slovenských po režiích, takže

jsem rychle stří−
dala školy – tu
pár dní v Mar −
tině, jindy něko−
lik týdnů v Bra −
tis la vě. To jsme
byli opravdu cir−
kusáci. Mo je
máma i otčím
byli bohémové
a jejich hospo−
daření s pe nězi

bylo dost zábavné. Buď jsme si žili
na vysoké noze, nebo v bídě. Nic
mezi tím,“ dodala Kateřina.

Právě on to byl, kdo ji připravo−
val na zkoušky na DAMU. Když byl
uměleckým šéfem a režisérem
v karlínském divadle, hrála pod je−
ho vedením v prvním českoslo−
venském muzikálu Gentlemani.
Texty k němu napsal Jan Schnei −
der, který před lety dožil v jihoče−
ské Třeboni. Macháčková tam hrá−
la s lidmi takových jmen, jako byla

Eva Pilarová, Václav Neckář, Josef
Laufer. Dnes je díky synovi Petru
Svojtkovi mladšímu několikaná−
sobnou babičkou. Hraje v divadle,
občas točí filmy a věnuje se režii
a také učí na vysoké herecké škole.

„Žiju sama a je mi dobře. Už si
neumím představit být denně ve−
dle nějakého muže. Ale jinak osa−
mocená rozhodně nejsem. Ráda
čtu, cestuju. Jen tahle korona −
virová doba mi, podobně jako asi
všem, moc nevyhovuje. Těším se,
až to vše pomine a budeme zase
žít normálně,“ dodala Kateřina
Macháčková, dnes seniorka, která
však, jak říká, se ani minutu neumí
nudit. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Kateřina Macháčková:
Na jih Čech se vracím málo, ale rádaBetlémy 

ve výlohách
Výlohy obchodů a okna domů na
náměstí v jihočeském Velešíně na
Českokrumlovsku by mohly být
vzorem pro zbytek republiky. Za −
plnily je totiž betlémy. Je mezi ni−
mi i malá část betlému Pavla
Rouhy, čítající asi 200 figurek z li−
pového dřeva, který jinak vysta−
vuje v Domě U Kantůrků. Nápad,
jak nahradit kvůli koronavirovým
omezením velkou výstavu, vzešel
od spolku Přátelé města Velešín

„Je to zástup těch darovníčků.
Když je nouzový stav, jsme rádi
aspoň za tuhle možnost. Vybral
jsem figurky kolem svaté rodiny,
aby měl betlém smysl, a nej −
známější Velešáky, kteří se za−
sloužili o kulturní část života 
města,” řekl Rouha.

Betlém jindy zabere 30 metrů
čtverečních. Autor se snaží každý
rok přidělat nové figurky. Jsou
z lipového dřeva, vysoké 17 cen−
timetrů. 

Zdraží 
jim parkovné

Razantní zdražení parkovného
pro rezidenty i abonenty plá nuje 
od 1. ledna 2021 město Český
Krum lov. Záměrem je získat do
městské kasy více peněz! Placení
parkování v au to matech se ale prý
zatím měnit nebude. Parkování
pro rezidenty zdraží z 365 Kč na
1200 Kč ročně. Pro vlastníky
nemovi tos tí to bude z 3650 na
6000 korun. Ceny pro rezidenty
se neměnily 18 let. Město zdraží
i zaměst nanecké parkovací karty
na 150 korun, před městským
úřadem na 200 korun.

Vědci hlásí úspěch 
Vědci z Laboratoře experimen tál −
ních komplexních systémů Fakulty
rybářství a ochrany vod Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
přišli s metodou zkoumání živé
buňky. Uvedli, že jejich přístup lze
použít i v boji proti koronaviru.
Nová metoda zajišťuje získání
infor mací z buněk pomocí mikro−
skopu a počítače. Vědcům tak ten−
to systém usnadňuje práci stejně
jako samotným odborníkům z řad
virologů.

Kateřina Macháčková na dovolené

Kateřina Macháčková s Jihočechem, moderátorem
Petrem Rajchertem
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��Jak se to daří vám, kde berete
finance, čas a energii?

Doufám, že se nám daří a dařit
bude, energie a čas je potřeba, ale
pokud člověka něco baví a věří da−
nému projektu, tak energie přichází
sama. Finance jsou složitá otázka,
něco pokryje klasická reklama, 
jinak vlastní zdroje.

��Mnozí si možná myslí, že si tam
tak sedíte, zapnete mixák nebo po−
čítač, máte mikrofon, ´nějaký vy−
sílač´ a už to frčí. Odhadem, na
kolik provoz takového malého 
rádia měsíčně nebo ročně vyjde?

Provoz rádia je opravdu náročný,
od sestavení programu, výběru hud−
by, nasazování písní až po správu
webových stránek, profilů na sociál−
ních sítí, správu techniky apod.
Pokud se bavíme o finanční stránce,
jsou to desetitisíce měsíčně.

��Na čem je Rádio Blatná primár−
ně postaveno?

Jedná se primárně o hudební roz−
hlasovou stanici zaměřenou na náš
region, tedy jih Čech. V hudební slož−
ce jsme hodně odlišní od ostatních,
jsme multižánrové rádio, nevěnujeme
se jen jednomu hudebnímu směru.
V dnešní době věnovat se jednomu
žánru je složité, jelikož na to to již 
rádia máme – rocková, coutry, new
music, popová, dechovka atd. My
jdeme tedy odlišnou cestou a hraje−
me vše, dříve i regionální rádia se
snažila právě hrát „pro všechny“,
i přesto jsme odlišní. U nás uslyšíte
hudbu, kterou třeba nemáte jinde
šanci slyšet. Dáváme prostor regio−
nálním skupinám, nezmámým muzi−
kantům, nezapomínáme ani na 

kapely, který byly populární na ve−
snických tancovačkách (Extra  band,
Odyssea, Coda, Plekt rum, Sifon atd.),
ale to není zdaleka vše, rovněž se liší−
me tím, že od jednoho interpreta hra−
jeme větší tvorbu, nikoliv jen osvěd−
čené hity. Snaží me se zařazovat, po−
kud to jde, celá alba.
�� Rádio není jen o hudbě, ale
i o informacích, jak je to u vás?

Dalším důležitým faktorem je
u nás zpravodajství, které opravdu

zaměřujeme na náš region. V době,
kdy mnoho rozhlasových stanic,
které se tváří „regionálně“ a přebírají
centrální zpravodajství, my stále vy−
rábíme regionální zpravodajství, což
je pro nás velice důležité.

�� Pro koho tedy vlastně je vaše
rozhlasová stanice určena?

Naše stanice je určena převážně
příznivcům našeho regionu a všem,
kteří hledají alternativu od ostatních
stanic. Zaměřujeme se na široké
publikum, a proto hrajeme i pestře.

��Co pořady, moderátoři?
Naším hlavním poselstvím je re−

gionální zpravodajství, proto se pří−
mo naše zpravodajství regionálně
zaměřuje. Unikátem, který bych
zmínil, je naše předpověď počasí,
kterou připravuje nadšenec do po−
časí, dokonce doma má vlastní
meteorologickou stanici. Máme
i reportéra – tím je Jakub Pavelka,
ten například stojí za pořadem
z Táborské zoo, který jsme vysílali,
a v současné době je u nás na
internetu v archivu.

��Mohou se i posluchači nějak za−
pojit do vysílání?

Určitě mohou a je to i záměr. Mo −
hou nám posílat různé tipy na výlety,
události v jejich místě. Ale také mo−
hou klasicky využívat písniček na přá−
ní a posílání vzkazů. Nedílnou sou−
částí našeho vysílání jsou i soutěže.

��Co firmy, podnikatelé, živnostní−
ci, města, obce z okolí? Kdyby
chtěli třeba navázat spolupráci.
Byl byste pro?

Spolupráci se samozřejmě nebrá−
ním, v současné době spolupracuje−
me přímo s městem Blatná, ale vý−
znamnou spolupráci máme i v Písku,

kde spolupracujeme s centrem kul−
tury nebo třeba se Sladovnou. Velký
dík patří i střední škole, a to SPŠ
a VOŠ Písek, kde máme umístěn náš
vysílač. Kdo by měl zájem o spolu−
práci, stačí, když se nám ozve 
a určitě něco vymyslíme.

�� Přece jen Blatná je městečko
spojené s pohádkovým zámkem,
filmy, jako Šíleně smutná princez−
na, Bílá paní a některé další.
Řešíte i tyto věci včetně známých
osobností v éteru?

Rozhodně, máme pořad Blaten −
ská siesta, kam zveme i známé
osobnosti, např, pohádkový režisér
Zdeněk Troška byl u nás na rozho−
vor. V pořadu ale byla i jména, jako
Helena Vondráčková, Petr Rezek,
Petra Janů a spousta dalších. I lou−
pežnice z bambitky Kamila Jano −
vičová nás navštívila, nebo třeba he−
rec Jan Cina, který má nedaleko
Blatné chalupu.

�� Dočkáme se třeba nějakého
vánoč ního vysílání?

O Vánocích hrajeme převážně 
vánoční písně a vysílání je takové
pohodové včetně písniček na přání.

��Co vás čeká v příštím roce?
U nás je práce pořád, stále rozvíjí−

me naše vysílání, modernizujeme
techniku, v tomto roce jsme třeba
zmodernizovali studio a přešli kom−
pletně na moderní digitální techniku.
Plánů je určitě hodně, jako je zvidi−
telnění se v našem regionu, ale i tře−
ba další rozšíření. Určitě se nebrání−
me ničemu a myslím si, že rádio
může být milým rodinným společní−
kem. (pru)

Archiv Josefa Týce, Rádio Blatná

... dokončení ze strany 1�
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Jihočeská Bechyně na Táborsku,
která je známá nejenom jako lá−
zeňské, ale i keramické městeč−
ko, bude mít unikát. Půjde o nové
Mezinárodní muzeum keramiky.

Rodí se na místě bývalého Domu
služeb a nabídne celoroční provoz.
Nové muzeum nabídne výstavní
prostory pro stálou expozici i krát−
kodobé výstavy, depozitář pro sbír−
ku keramiky, ale také edukační akti−
vity. Pro veřejnost se otevře v září
příštího roku. 

„Náklady jsou asi 32 milionů ko−
run s tím, že z většiny je pokryje
dotace. Při pohledu na současný
stav rekonstrukce jsem nadšen.
Meziná rodní muzeum keramiky je
vlastně takové moje miminko.
U zrodu tohoto projektu, kde vznik−
lo i šest nových pracovních míst,
jsem byl od samého začátku,“ řekl
Pavel Hroch a připomněl, jak před

4 lety přesvědčoval bechyňské za−
stupitele, aby budovu bezplatně
převedli do majetku kraje. „Dnes
tady stojíme a jsme téměř před
předáním stavby. Co krásnějšího
může být,“ dodal Hroch. Během 

jara dovybaví kraj budovu i depozi−
tář nábytkem a začneme ze stávají−
cího muzea stěhovat sbírkový fond.
Pro veřejnost se muzeum otevře
v září 2021 výstavou, která bude
reflektovat keramickou sbírku.

Do budoucna se
počítá s tím, že v mu−
zeu budou kromě stá−
lé expozice ročně i tři
další výstavy, které
nemusí být nutně za−
měřeny na keramiku.

„Oproti původním prostorám
v bechyňském zámku bude mít re−
konstruovaná budova jednu zá −
sadní výhodu: celoroční provoz.
V zámku byl provoz pro veřejnost
omezený z klimatických důvodů
pouze na pět měsíců v roce,“ dodal
Pavel Hroch.

V nových prostorách si budou mo−
ci jak bechyňští, tak lázeňští hosté při−
jít prohlédnout expozici kdykoli.
Sbírkových předmětů je tu dost.
Muzeum se tak stane dalším význam−
ným turistickým bodem na mapě
Jihočeského kraje a město Bechyně
získá ohromnou prestiž. (pru)

Město keramiky bude mít své Mezinárodní muzeum

Kdo by neznal známé německé 
seriály Otec Braun nebo Big Ben.
Hlavní roli v nich hraje kulaťoučký
a mnohým sympatický Ottfried
Fischer. 

Dnes 67letý herec a glosátor žije
v bavorském Pasově, v centru, do−
mě svých prarodičů, kde jako malý
kluk trávil prázdniny. V tomto domě
v přízemí je dokonce „Muzeum
Povodní”. Právě velká voda v uply−

nulých letech také Pasov postihla,
včetně tohoto objektu. Herec žije
v posledním patře a do svého bytu
má pochopitelně výtah.  

Přestěhoval se sem před pár lety
a žije tu se svou druhou manželkou
Simonou, kterou si letos vzal, ale 
jejich vztah trvá už 14 let. Přestože

dvacet let jej trápí
Parkinsonova cho−
roba, nenaříká, ne−
stěžuje si. Žije si
v klidu, občas ještě
něco točí a teď do−
konce bude příspí−
vat do novin. Ač ka−
tolík, má psát do 
bavorských katolic−

kých novin sloupky, které mají být
kritické k církvi.

„Budou veskrze ironické, s nad−
hledem, nadsázkou, ale místy i kri−
tické. Jedině tak a s humorem může
katolická církev přežít. Jsem její
součástí, ale to neznamená, že ne−
mohu říct svůj názor,“ svěřil se

Ottfried Fischer, který i při své pů −
vodní váze okolo 200 kilogramů,
měří skoro 190 centimetrů.

„Daří se mi v rámci možností do−
bře. Ani korona mě zatím nepotkala,
za což jsem rád, ale myslím si, že
daleko horší než samotné nemoci 
je strach z nich. Já vím, o čem mlu−
vím. Jediné, co mě trápí, jsou moje
nohy, že neujdu velkou vzdálenost,
ale jinak si nestěžuji a nenudím se,“
řekl s úsměvem představitel mnoha
rolí, ale především Big Bena a faráře
Brauna.

Do Česka, ač to má téměř za
humny, moc nejezdí. Ale považuje
Čechy i jižní Čechy a Šumavu za
velmi krásný kout Evropy.

„Byl jsem tam párkrát a v Praze
taky, ovšem s ohledem na můj zdra−
votní stav moc necestuji. Jsem rád,
že existuje vymoženost jako inter−
net, televize a člověk může takhle
cestovat vlastně po celém světe,“
řekl s humorem sobě vlastním
Fischer.

Sám přiznal, že než začala pande−
mie koronaviru, která sužuje i Ně −
mecko a Bavorsko především, zú−
častňovali se s manželkou řady akcí
a měli i hodně návštěv.

„Teď jsme to museli omezit, což
nás mrzí, ale rozhodně to není tra−
gédie. S našimi blízkými a přáteli
jsme ve spojení po telefonu, facebo−
oku, skypu. A až to zase půjde, zase
budeme dělat ty naše mejdánky. Už
se na to moc těším,“ dodal Ottfried
Fischer, který si Vánoce užije s man−
želkou a přáteli v poklidu a pohodě
a jako správný katolík by prý rád vy−
razil na půlnoční. Bude−li to s ohle−
dem na různá opatření, možné…?!

(pru), foto: archiv O. Fischera 
a Facebook

Slavný ‘Big Ben a Otec Braun’
žije kousek od (jiho)českých hranic

Ottfried Fischer jako Big Ben 
se svou filmovou matkou

Ottfried Fischer s manželkou u papeže Františka na audienci!

Ottfried Fischer s manželkou
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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 jeho zpeněžení. Pro −
dejem starých nepotřeb−
ných zlatých šperků, zub−
ních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý 
finanční obnos, který Vás
zaručeně nadchne, a to se
přeci vyplatí.

Výkup zlata a stříbra 
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje ve−
škeré zlaté šperky, zubní ko−

runky, hodinky, tabatěrky, slitky, od−
litky či mince. Pokud si nejste jistí,
zda lze i Vaše předměty vykoupit,
není nic jednoduššího, než se zajít
poradit s odborníkem. Naši speciál−
ně proškolení zaměstnanci Vám po−
skytnou kvalitní poradenství a na
místě dokáží během krátké chvíle
určit ryzost zlata a navrhnout Vám
tak i výkupní cenu. Zlatá Banka sa−
mozřejmě vykupuje i stříbro. Pokud
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 du −
 álnímu přístupu ke každému kliento−
vi. Jako jedna z mála také nabízí jed−
ny z nejvyšších výkupních cen zlata
a stříbra. Pokud si nejste jisti, zda je

pro Vás prodej starožitných šperků,
poničených šperků či dalších výrob−
ků ze zlata výhodný, přijďte se nezá−
vazně informovat do Zlaté Banky.

Diskrétní prostředí je zde zaručeno
a ochotný personál Vám rád poskyt−
ne odborné poradenství 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 obdrže−
nou 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

Strakonice by mohly být dalším
městem v ČR, které zruší občanům
poplatek za svoz komunálního
odpa du. Radnice tím však přijde
zhruba o 5,5 milionu korun.
Zvláště v této době, kdy města hle−
dají každou korunu, aby si nemu−
sela půjčovat.

Návrh projednali radní, v prosinci
ho ještě musí schválit zastupitel−
stvo. Hnutí Strakonická veřejnost
právě toto voličům slibovalo a slib
chce dodržet. Doposud lidé ročně
platili 260 korun, přitom před lety to
byl obnos 570 korun, podobně, jako
jej mají nastavený v jiných městech.

„Sliby se mají plnit. Od prvního
ledna budou odpady zdarma pro

obyvatele, pro firmy samozřejmě
ne. Ty peníze zůstanou lidem, i když
to není závratná suma, tak u čtyř−
členné rodiny to dělá už zásadní
částku,“ uvedl místostarosta Rudolf
Oberfalcer.

Strakonice, kde žije na 23 000 
lidí, mají letos schodkový rozpočet
s příjmy 554,7 milionu korun a vý−
daji 634,3 milionu. Skoro 80mili−
onový schodek pokryje radnice
z peněz z minulých let, stejně jako
splátky úvěrů, které jsou letos nece−
lých 20 milionů korun.

Město letos čeká propad daňo−
vých příjmů kvůli koronaviru za bez−
mála 50 milionů a už snížilo výdaje
o skoro 23 milionů korun. (pru)

Zruší poplatek za odpad?

Chcete získat rychle hotovost za Vaše zlato 
či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!

V projektu s názvem Potravinová
a materiální pomoc dětem ve hmot−
né nouzi, tedy obědy zdarma dětem
ze sociálně slabších rodin, chce
Jiho český kraj pokračovat i nadále.

„Obědy zdarma budou z tohoto
dotačního titulu poskytovány dětem
z mateřských škol, pro jejichž zdravý
vývoj je vyvážená strava zásadní.
Tuto cílovou skupinu navíc není mož−
né podpořit z dotačního programu
MŠMT, který prostřednictvím ne −
ziskové organizace Women for
Women řeší obědy zdarma pouze
pro děti základních škol, nikoli mateř−
ských,“ vysvětlil náměstek pro škol−
ství Pavel Klíma s tím, že v případě
podpory základních škol by navíc

dochá zelo k čerpání dotací na stejný
účel z více zdrojů, což není možné. 

„Do projektu se ve školním roce
2020/2021 zapojilo 27 mateřských
škol a podpořeno bylo 126 dětí,“
dodal Klíma, podle něhož získal
Jihočeský kraj na realizaci projektu
dotaci ve výši bezmála 1,4 milionu
korun.

Podle daných podmínek progra−
mu může být bezplatná strava
poskyt nuta dětem ve věku tři až
patnáct let, které se jako společně
posuzované osoby z hlediska ná −
roku na příspěvek na živobytí na−
cházejí v hmotné nouzi a stravují se
ve školní jídelně, kde také musí
oběd sníst. (pru)

Obědy zdarma pokračují
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Tři králové 
v rouškách

Přestože epidemiologická si −
tuace s covidem−19 není u na−
šich německých sousedů zrov−
na nejpříznivější a vláda přijatá
opatření prodlouží, v Dolním
Bavorsku se tradičního kole −
dování Tří králů a sbírky vzdát
nechtějí. Bude mít však svá
pravidla. Musejí nosit roušky
a dodržovat rozestupy. Pokud
se někde u domu či bytu zdrží
déle jak 15 minut, musí se 
zapsat jejich údaje kvůli možné−
mu trasování. Jen v Regens −
burské diecézi se k účasti při−
hlásilo už na 9000 dětí a mla−
distvých.

Nehody motorkářů
rostou

Ani korona nezbrzdila nehody
motorkářů. V Rakousku jich le−
tos zahynulo – na to, že byla na
jaře i nyní různá vládní omeze−
ní, poměrně hodně, oproti obě−
tem nehod automobilů. Zkrátka
více riskují. Počet obětí moto−
cyklových nehod a havárií je
v Rakousku už 70. Je to 23
procent všech mrtvých v do−
pravě do poloviny listopadu.
A to i při pandemickém ome −
zení. Oproti loňsku se počet
mrtvých motorkářů snížil jen
o 11 procent, zatímco u ostat−
ních nehod až o 21 procent.

Mají 3D jesličky
Osm metrů dlouhé a pět metrů
široké jesličky z lineckého Ma −
riánského dómu, s 80 postava−
mi jedny z největších na světě,
„přesídlily“ do Deep Space 
lineckého Ars Electronica Cent −
ra. Dílo mnichovského sochaře
Sebas tiana Osterriedera, do−
končené v roce 1913, tu virtu−
álně inscenovali, protože ná −
vštěva jeho prostor není kvůli
koroně momentálně možná.
Jsou nyní ve 3D formě. Mu −
zeum chystá jejich online pře−
nos přes web a sociální sítě. 

Českokrumlovské náměstí Svor −
nosti bude mít kasino. Díky tomu
přibude do městského rozpočtu
ročně okolo tří milionů korun.
Zároveň vznikne na 20 pracovních
míst. Provozovna bude v hotelu.
Nicméně části občanů se to příliš
nelíbí. Říkají, že tento provoz do
historického jádra města zapsané−
ho na seznam UNESCO nepatří.

Vedle čtyř až pěti stolů s živou
hrou, jako je ruleta či poker, tam bu−
de také nejméně 30 hracích termi−
nálů. S tím vším museli zastupitelé
města souhlasit a vydat výjimku ve
vyhlášce. Při hlasování se neshodla
ani koalice.

„Nechtěli jsme kasino na náměstí.
Provoz hazardu je ve městě zakáza−
ný, Krumlov se tomu léta vyhýbal,
vyhýbat hodlá. Kasino je něco jiné−
ho, nechodí tam lidé, kteří nemají
příjmy, zkusit štěstí. Je to ale kon−
troverzní, já si myslím, že do Krum −
lova nepatří," řekl místostarosta
Jaroslav Hermann, který sám byl
proti záměru.

„Když to povolíme, v Krumlově
vzniknou tři kasina. Zamysleme se,
jestli chceme z Krumlova dělat
Las Vegas,” řekl další zastupitel

Jan Vorel. Kasino zkritizoval také
šéf Asociace neziskových organi −
zací Matěj Hollan, který je odpůrce
automatů.

„Ta vyhláška je protizákonná,
protože Úřad pro ochranu hospo−
dářské soutěže jasně deklaruje, že
není možné dělat adresné vyhlášky,
a obce, co to dělají, pokutuje. To,
jestli se na adresách zrovna hraje,
nebo nehraje, je irelevantní. Vy −
hláška musí být zejména férová ke

všem podnikatelům, nesmí křivit trh.
Dávat možnost provozovat hazardní
hry pouze v jednom čísle popisném
je neobhajitelné,“ dodal Holan.

Většina finančního výboru zastu−
pitelstva byla ale pro s tím, že město
nyní peníze do rozpočtu potřebuje.
„Pokud je na tom Krumlov tak špat−
ně, že rozhodují tři miliony, pak ať se
provoz města raději uskromní, ale
tohle je zvěrstvo,“ myslí si i jeden
z obyvatel Marek Černý. (pru)

V tomto hotelu na krumlovském náměstí vzniká kasino
Foto: archiv Hotel Old Inn Č. Krumlov

Schválili kasino na náměstí

Rekonstrukci nejstaršího objektu
v Českých Budějovicích, jednoho
z nejstaršího kláštera u nás, do−
končili dělníci. 

Areál vznikl v době, kdy město za−
kládal Přemysl Otakar II. Českobu −
dějovické biskupství za něj zaplatilo
75 milionů korun s tím, že 60 milio−
nů pokryla dotace z EU.
Rekons t ruk ce zahrnovala
opravu střechy, fasády i raj−
ské zahrady či elektroinsta−
lace.  Šlo o největší úpravu
od požáru v roce 1723.

„Celá plocha se výškově
snížila na úroveň Piaris −
tického náměstí a získala
bezbariérový přístup. Zve −
lebené jsou i rajská zahrada
a zahrada v parkánu,” uvedl
mluvčí biskupství Petr
Samec s tím, že restauro−
vané jsou lavice v hlavní lo−
di kostela, skříň v sakristii a vzácná
vitráž v presbytáři.

V roce 1865 se opravoval kláš −
terní kostel, v roce 1937 Bílá věž,

v 70. letech 20. století fasáda koste−
la. V roce 1992 začaly opravy inter−
iérů, rok poté se našly cenné fresky
ze 14. století.

Při nynější obnově objevili dělníci
několik historických předmětů.

„Asi nejcennější byl nález vitráže
v presbytáři hlavní lodi kostela s le−

topočtem 1768. Jedná se tak o jed−
nu z nejstarších dochovaných vitráží
v jižních Čechách,” uvedl mluvčí
Samec.

Za zajímavý označil i nález
malovaných čel zásuvek na
kredenční skříni v sakristii,
pod mladšími přemalbami
odhalili restaurátoři soubor
postav světců.

Zahradu chce biskupství
víc otevřít veřejnosti s tím,
že na jaře osadí lavičky,

z předzahrádky bude nová odpo −
činková zóna i místo pro koncerty či
divadla. (pru)

Foto: archiv BCB

Dokončili rekonstrukci kláštera
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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.

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:
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

Počet lidí s onemocněním HIV na
jihu Čech nijak dramaticky nena−
růstá. Aktuálně tu virologové evi−
dují 10 HIV nových pozitivních lidí.
Jde o srovnatelný počet s minulý−
mi roky. V Jihočeském kraji je od
začátku šíření nákazy 124 potvrze−
ných případů HIV pozitivity.

„Trend v posledních letech je po−
dobný, nové případy se objevují, 
ale už to není v takové šíři jako v mi−
nulosti. Například na začátku 90. let
podstoupilo za rok testy na HIV jen

na Českobudějovicku několik stovek
lidí. Nyní je to několikanásobně 
méně,” uvedla epidemioložka Jitka
Luňáčková.

V kraji hygienici kumulativně za−
znamenali 33 pacientů s onemocně−
ním AIDS.

Státní zdravotní ústav shromaž−
ďuje data o HIV a AIDS od roku
1985. Za tu dobu eviduje v České
republice 3801 HIV pozitivních lidí,
z nichž se u 710 potvrdila nemoc
AIDS. (pru)

Počet lidí s HIV nenarůstá
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Tři jihočeské nemocnice si opět
mohou připsat prvenství. V celo−
státním průzkumu společnosti
HealthCare Institute Nemocnice
ČR se na prvním místě umístila
krajská nemocnice v Českých Bu −
dějovicích. Radost má manage−
ment i vedení kraje, protože ten je
zřizovatelem.

Po pěti letech se tak toto nejvyšší
hodnocení vrací do jihočeské met−
ropole. Celkem bylo hodnoceno 
154 zdravotnických zařízení z celé
České republiky.

V uvedeném projektu je již řadu
let sestavován žebříček nemocnic
podle míry bezpečnosti a spokoje−
nosti ambulantních i hospitalizova−

ných pacientů, zaměstnanců ne−
mocnic a finanční kondice.

„Jedná se o ocenění práce na−
šich zaměstnanců všech profesí.
Záro veň jde o velký závazek zejmé−

na vůči našim pacientům. To, že se
nemocnici v letošním roce dařilo
a že jsme v komplexním hodnocení
řady kritérií dopadli nejlépe, nezna−
mená, že bychom neměli stále co

zlepšovat. Naopak, nadále budeme
dělat vše pro to, aby naši pacienti
dostávali bezpečnou a kvalitní
zdravotní péči aby naši zaměst −
nanci byli vlídní a aby prostředí

nemoc nice bylo co nejpříjemnější.
Spokojenost za měst nanců je ne−
zbytným výcho diskem ke spokoje−
nosti pacientů,“ uvedl předseda
představenstva česko budějo vic −
kého špitálu Michal Šnorek.

V roce 2019 byla absolutním vítě−
zem Nemocnice Strakonice a o dva
roky dříve písecká nemocnice.

Oceněna byla i další jihočeská
zdravotnická zařízení: v Českém
Krumlově, kde se špitál umístil
v kate gorii Finanční kondice, na třetí
příčce nemocnice Strakonice v ka−

tegorii Spokojenost zaměstnanců.
Tento špitál pak také obsadil druhé
místo v celkové kategorii Absolutní
vítěz a třetí byla nemocnice Písek.

„Z úspěchu v projektu Ne moc −
nice ČR 2020 máme upřímnou ra−
dost. Je to prestiž a zároveň záva−
zek, abychom pokračovali v této
úspěšné cestě dál,“ říká před −
sedkyně představenstva holdingu
Jihočeských nemocnic MUDr. Zu −
za na Roithová.

Nový jihočeský hejtman Mar tin
Kuba, který sám v českobudějo vic −
ké nemocnici pracoval jako aneste −
ziolog, k tomu dodal: „Jihočeské
nemocnice v čele s tou českobudě−
jovickou prokazují svoje kvality
mimo jiné i v právě probíhající koro−
navirové krizi, kterou díky profesio−
nálnímu vedení a maximálnímu na−
sazení zaměstnanců výborně zvlá−
dají. Na jihu Čech tak pacienti dostá−
vají péči, kterou potřebují, a to i díky
koordinovanému řízení a spolupráci
jednotlivých nemocnic.“ (pru)

Foto: archiv nemocnic

Jihočeské nemocnice jsou nejlepší v ČR

Jako jedni z nejlepších v Česku si
v písecké nemocnici dokážou po−
radit s cévní mozkovou příhodou,
tedy mrtvicí. Potvrzují to nejenom
jasné výsledky u pacientů, ale
i ocenění iniciativy Angels. Oce −
nění získalo Iktové centrum už vlo−
ni, letos je obhájilo.

„Naše iktové centrum získalo za
kvalitu péče o pacienty s cévní moz−
kovou příhodou zlatý diplom také le−
tos. Znamená to, že jsme vysoký
standard této péče udrželi. Oce −
nění Angels je udělováno pouze těm
posky tovatelům péče o pacienty
s cévní mozkovou příhodou, kteří
zajišťují vysoce kvalitní servis a ne−
mocným dávají co nejlepší šanci

na kvalitu dalšího života,“ uvedl
ředi tel Jiří Holan.

Písecká nemocnice už několik let
pečuje o pacienty s mr tvicí pro−
střednictvím urgentního příjmu. Díky
němu se významně zvyšuje jejich
šance na maximální možné uzdra−
vení. „Urgentní příjem zajistí co nej−
rychlejší postup při diagnostice
a léčbě osob postižených iktem ne−
boli mozkovou mrtvicí. Jakmile ji lé−
kař zdravotnické záchranné služby
diagnostikuje, zavolá na takzvaný
ikto vý telefon do naší nemocnice,
který u sebe nosí aktuálně sloužící
neurolog. Ten se okamžitě poté do−
staví na urgentní příjem našeho 
iktového centra, kam záchranka

pacient a přiveze,“ uvedl vedoucí 
lékař Iktového centra Robert Rezek.

Následuje rychlé laboratorní vy−
šetření, neurologické vyšetření a CT
mozku a mozkových cév. Během
krátké doby, řádově minut, je tak
zjištěn stav a rozsah mozkové přího−
dy. Neurolog pak může navrhnout
a zahájit cílenou léčbu, na které se
často podílejí také další odborníci,
a to okamžitě. Čas totiž hraje napro−
sto zásadní roli v úspěchu léčby.

Ocenění Angels je pro nemocnici
významné zejména proto, že je ofici−
álním dokladem špičkové práce
lékařů. „Je to ocenění dlouhodobého
společného úsilí našeho týmu, které
nás zároveň motivuje k dalšímu 

rozvoji,“ řekl Robert Rezek. V rám ci
širšího zdravotnického týmu chce
proto nyní analyzovat oblas ti, které
lze dále rozvíjet s cílem zajistit ještě
vyšší úroveň iktové péče.

Cévní mozková příhoda je v sou−
časnosti nejčastější příčinou nepo−
hyblivosti osob vyšších věkových
kategorií a třetí nejčastější příči−
nou úmrtí v zemích Evropské unie.
V České republice připadá na 100 ti−
síc obyvatel 350 případů za rok,
což představuje jeden z nejvyšších
výsky tů tohoto onemocnění na svě−
tě. Úmrtnost na cévní mozkové pří−
hody ve věku do 65 let je v ČR dvoj−
násobná ve srovnání se zeměmi 
západní a severní Evropy. Jen v ikto−
vém centru Nemocnice Písek je
každoročně ošetřeno okolo 500 pa−
cientů s touto diagnózou. (pru)

V Písku si dokáží poradit s mrtvicí
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sousedůKrátce
od

Motýli a netopýři
blokují

Že za odsunutím stavby silnice
nebo dálnice mohou majetko −
právní vztahy a podobně, není
něčím výjimečným, ale že za to
mohou motýli a netopýři, to se
ví málo. To je problém stavby
dů ležité dálnice S10 směrem od
(jiho)českých hranic na Linec.
Stavebník Asfinag – správce 
dálnice, musí nejprve nalézt
náhrad ní plochy pro netopýry
a motýly, kde mohou „nocovat“,
a až pak dostane zásadní povo−
lení pro stavbu. Stavět by se tak
mohlo v příštím roce a hotovo
by mohlo být v roce 2024.

Nové slovo roku
Rakušané mají nové „slovo ro−
ku“. Není jím samotné slůně
Kibali ze zoo v Schönbrunnu,
nejstarší zoo v Evropě a na svě−
tě, které obdivují miliony lidí. Ale
„slůnětem“ začali sousedé na −
zývat právě tak dlouhý bezpeč−
nostní odstup mezi lidmi při
pandé mii. Pojem vymyslela krea −
tivní agentura spolkové vlády
„Jung von Matt” a stal se rychle
součástí mluvy. Ve volbě Slova
roku Společností pro rakouskou
němčinu dostal 3720 hlasů ze
7742. Druhé skončilo „určující
téma roku“ slovo Corona, třetí
je „verblümeln”, výraz s více vý−
znamy (v překladu „oblbovat“
nebo „nejasně naznačovat“.

Češi mají opět
ostudu

Další náš občan skončil ve vaz−
bě v Bavorsku. Důvodem je jeho
protizákonné chování. Nyní si
počká na soud a nejspíš i na tvr−
dý trest. V Bavorské Železné
Rudě policie zadržela 37letého
Čecha, u kterého objevila šper−
ky, mince i peníze. Ty mají po−
cházet z vykradených bytů a do−
mů v Bavorsku. Podobných pří−
padů má na svědomí více. Zloděj
skončil ve vazbě, kde si nejspíš
počká na soud. Ten mu za jeho
činnost může udělit mnohaleté
vězení.

Nejenom Písek, ale i jihočeská
metropole zdraží od ledna 2021
teplo a teplou vodu pro domác−
nosti a firmy. České Budějovice
oznámily, že zvýšení cen bude asi
o dvě procenta. To průměrně za
rok činí o 300 korun více.

Českobudějovické domácnosti
zaplatí nově za gigajoule tepla 
641 korun včetně DPH, meziročně
tedy o 12 korun víc.

„Je to méně než očekávaný růst
inflace za letošní rok. V posledních
třech letech navíc budějovické 

domácnosti protopily méně než 
zimy předchozí. Podle statistiků
tvoří náklady na teplo šest procent
výdajů českých domácností,“
uvedl místopředseda představen−
stva Teplárny České Budějovice
Tomáš Kollarczyk.

Jedná se asi o 29 000 domác−
ností a 250 firem a institucí. V po−
sledních třech letech navíc budějo−
vické domácnosti protopily méně
než zimy předchozí. Podle statisti−
ků tvoří náklady na teplo šest pro−
cent výdajů českých domácností.

„V ceně tepla se negativně proje−
vuje růst cen vstupů závislých na
vývoji ceny elektřiny a cena emis−
ních povolenek. Tyto negativní
trendy dokážeme vyvážit provoz −
ními a výrobními úsporami a vyš−
ším výnosem z prodeje silové elek−
třiny,” podotkl Kollarczyk s tím, že
za pozitivní označil vyšší výrobu
elektřiny, což bylo možné díky 
tomu, že firma spustila upravenou
turbínu TG6 s vyvedeným horko−
vodním výkonem z areálu Novo −
hradská. (pru)

Teplo zdraží i metropole
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Zvítězí opět vánoční strom na čes−
kobudějovickém náměstí jako nej−
krásnější v Česku? Vloni tomu tak
podle hlasování lidí bylo.

I letos zde stojí 13 metrů vysoká
a 27 let stará kavkazská jedle, kterou
věnoval soukromý majitel. S ohle−
dem na koronavirovou situaci odpad−
lo jako všude slavnostní rozsvícení
kvůli zákazu srocování lidí. Nicméně
na strom už se chodí dívat stovky li−
dí. Strom je opět velmi povedený.

„Jsme rádi, že se nám podařilo
zase získat nádherný vánoční
strom, který zdobí náměstí Pře −
mysla Otakara II. Ve městě je letos
v ulicích celkem devět stromů, kte−
ré jsme nechali nazdobit. Například
na Mariánském náměstí nebo u po −
mníku J. Žižky,“ řekl primátor Jiří
Svoboda.

To v sousedním Českém Krum −
lově měli se stromem komplikace.

Přivezli tam smrk pichlavý na ná−
městí Svornosti, ale ten se při usa−
zování zlomil. Proto museli strom
nahradit. Naštěstí se vždy na tako−
vou situaci pamatuje a vybírají se
dva stromy.

Vánoční stromy mají Tábor, Stra −
konice, Prachatice, Písek i další
města a městyse. Jen se letos musí
adventní čas obejít bez trhů a dopro−
vodných akcí. Až na výjimky někde
adventní trhy v omezeném režimu
pořádají, jinde je zrušili úplně. 

(pru), foto: Město ČB

Když bylo Lence Jahodové z Plzeňska
40 let, začala si všímat, jak jí pomalu
začíná stárnout obličej. Rozhodla se, že
s tím něco bude dělat
a objevila obličejovou
jógu. Metoda jí nato−
lik zaujala, že se brzy
stala její lektorkou.
Součástí jógy pro tvář
byly kromě obličejové
gymnastiky i speciál−
ní masáže.
Při intenzivnějším
stu diu kosmetických
masáží zjistila, že
skutečným tajem−
stvím krásné pleti je
opravdu masáž. Ta jí
rozproudí krev a lym−
fu, uvolní napětí, vy−
rýsuje kontury, zvýší
produkci kolagenu,
nažene do pokožky čerstvou krev plnou
živin, kyslíku, a tím pleť zbaví otoků
i jemných vrásek.

Lence však vadilo, že po takové masáži
s  využitím různých krémů je vždycky
mastná a musí si mýt i vlasy. Jednoho

krásného rána na Boží
hod se probudila na
hedvábném polštáři,
který si dala pod 
stromeček. Dočetla
se totiž, že hedvábí
zkrášluje, protože ob−
sahuje unikátní látky,
které pěstí pleť. Ne −
mohla se toho rána
nabažit té hebkosti,
něžnosti a slasti z do−
teku své tváře s hed−
vábím. A jak to někdy
bývá, dostala nápad!
Ušít z hedvábného
povlaku rukavice a ji−
mi se masírovat. Hed −
vábí totiž dokonale

klouže po pleti. Pak to šlo ráz naráz.
Rozstříhala hedvábný povlak polštáře,
kamarádka švadlenka jí ušila první hed−

vábné rukavičky a Lenka se s nimi začala
každé ráno masírovat, tedy vyhlazovat
obličej. Říká tomu „ranní masáž slunce“. 
Po třech týdnech si změn na svém obli−
čeji všimla sama, za 8 týdnů i její přátelé
a za 12 týdnů všichni ostatní. Výsledky
každodenního dotýkání se vlastní tváře
pravým hedvábím byly
natolik výrazné, že se
Lenka rozhodla nene−
chat si to jen pro sebe
a začala rukavičky vyrá−
bět. Čekala jí trnitá ces−
ta, kdy hledala nejkvalit−
nější hedvábí a švadleny.
Nakonec se sama sa−

motinká vydala na
vlast ní pěst do kolébky
hedvábí – do Číny. Na −
vštívila továrnu, kde se
hedvábí vyrábí. Všude
měli neuvěřitelnou čistotu. Po tom navští−
vila farmu, kde chovají bource morušo−
vého a pěstují pro něj moruše. Za šicími
stroji seděly spokojené ženy. Věděla
a pochopila, že její cesta je správná. Bylo
pro ni důležité vědět, kdo, kde a za jakých
podmínek ruka vičky pro ni bude šít.

Dnes je Lence Jahodové o pět let víc,
má e−shop (www.luxmaru.cz), kde
hedvábné rukavičky na bízí spolu 
s návodem, jak se krok za krokem na−

učit jedi neč né omla−
zující manuální tech−
niky v lu xusních ma−
sážních rukavičkách
z pra  vého hedvábí. 
Lenka věří, že krása

nemá nic společného
s věkem. Lidská ků−
že má neuvěřitelnou
schopnost sebeobno−
vy, regenerace, a pro to
je možné ji opravdu
úspěšně omlazovat!
Díky hedvábí se z ma−

sáže navíc stává slastný rituál, který
hýčká pleť i duši.
Řeklo by se obyčejný příběh obyčejné
mladé maminky Lenky. Ale jsem pře−
svědčený, že pro mnohé další to může
být příjemné poznání s  návodem, jak
být krásnější a spokojenější.           (re)

Jedinečný vánoční dárek pro ženy

Lenka Jahodová věří, že krása
nemá nic společného s věkem.

Hedvábné rukavičky z  pra−
vého hedvábí.

Pro naše čtenáře připravila
Lenka Jahodová vánoční pře−
kvapení. Když si objednáte
hedvábné rukavičky na jejím 
e−shopu, dostanete 25% slevu.

Hedvábné pohlazení pro vaše omlazení
aneb zajímavý příběh ze života

Soupeří o nejkrásnější strom



Uvolnění koronavirových opatření
umožňuje za jistých podmínek
návštěvu památek. Proto zámky
Český Krumlov a Hluboká otevřou
své brány nyní v adventu. V
Krumlově bude denně do 23. pro−
since přístupné hradní muzeum a

zámecká věž, Hluboká nabízí při
adventních víkendech zimní pro−
hlídkovou trasu. Ostatní památky
zůstanou zavřené. Zájem návštěv−
níků o rezervace je malý.

„Slavnostní atmosféru dodají zá−
meckému areálu v Krumlově vá−

noční stromky na nádvořích a tra−
diční medvědí betlém ve vestibulu
vstupu na první prohlídkovou tra−
su,” uvedla mluvčí památkářů Mar −
kéta Slabová.

Populární štědrodenní akce Med −
vědí Vánoce, kdy medvědář dává

medvědům pamlsky, letos ale ne−
bude. Hluboká zpřístupňuje při ad−
ventních víkendech zimní prohlídko−
vou trasu s apartmány posledních
dvou generací příslušníků schwar−
zenberského rodu. Zvláštní adventní
prohlídky ale na zámku nechystají.

„Na nádvoří bude letos chybět
i oblíbený stánek s punčem, slad−
kostmi a horkými kaštany, ale před
průčelím zámku se děti mohou těšit
stejně jako každý rok na vyzdobené
vánoční stromečky s bonbony, které
si mohou otrhat,” uvedl hlubocký
kastelán Martin Slaba.

Jihočeské státní památky letos
navštívilo zhruba 761 000 lidí,
což je meziročně za leden až září
o 26 procent méně. Výnosy klesly
o 31 procent na necelých 90 milio−
nů korun. Příčinou byly dopady 
koronaviru. (pru)

Foto: archiv NPU
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Ten, kdo má rád seriál F. L. Věk, je−
ho tvář jistě zná, málokdo však je−
ho jméno. A asi jen výjimečně se
najde člověk, který by tušil, že má
úzkou spojitost s jižními Čechami.

Letos by herec, který natočil přes
šedesát filmů, oslavil 100 let.
„Neposlušný herec“, jak sám o so−

bě Zdeněk Kryzánek hovořil, zemřel
před 45 lety!

I kdyby v televizi nenatočil nic ji−
ného než starého sedláka Žalmana
v televizním seriálu F. L. Věk, musel
by si ho zapamatovat každý, kdo ten
seriál viděl.

Kryzánek se velmi často objevo−
val na českém stříbrném plátně, ať
už jako Hejtman Pivo v Markétě
Lazarové nebo Pán z Vlkova v Údolí
včel Františka Vláčila. Byl nepře−
hlédnutelný v Kladivu na čarodějni−
ce, Čtyři vraždy stačí, drahoušku

a Bouřlivé víno nebo Hříšní
lidé města pražského.

„Po válce prožil 13 let ve
svém druhém angažmá
v plzeňském divadle, kde
vytvořil 89 rolí. Rád si vy−
mýšlel a v divadelním klubu

a po hospodách vyprávěl příběhy
o tom, že jeho pradědek byl rybníkář
Kuba, že je posledním potomkem
Jana Cimbury, že byl kapitánem
na jugoslávské lodi, že s anglickou 

perutí bombardoval Plzeň.
Plzeňští hospodští ho udali
za protistátní řeči a Zdeněk
Kryzánek se v 50. letech
dostal před soud,“ vzpomí−
nají filmoví historici.

Vedení divadla mu příliš
nepomohlo a Kryzánek se
tehdy přiznal, že je proti so−
cialistickému zřízení. Za to
vyfasoval 3,5 roku vězení

a tři roky zákaz herecké činnosti.
Z vězení se dostal o něco dříve je−

nom díky milosti prezi−
denta republiky, ale zá−
kaz herecké činnosti
mu zkrácen nebyl. Pro −

to se vrátil do rodného Jin −
dřichova Hradce, kde nejprve
rušil hřbitov U Svaté Trojice
a vykopával hroby, pak stavěl
základní školu a pak se dostal

jako údržbář a později i jako průvod−
ce na státní hrad a zámek.

„Návštěvníkům vnucoval příběhy
o Bílé paní, kterými sebe i je bavil.
Pak se dal na psaní příběhů – nej −
prve pověsti, pak se pustil do diva −
delní hry a televizního scénáře Okla −
manci o Vilému Slavatovi, Adamu
Michnovi z Otradovic a dvou protiv−
nících Burianu Bramhauzskému
z Roštejna a Janu Dráchovskému
z Dráchova,“ říkají pamětníci v čele
s Antonínem Kaškou.

Zdeněk Kryzánek zem−
řel na Štědrý den roku
1975 v Praze. Po běžné
operaci břicha, nejspíš na
infarkt. Měl prý strach ze
zhoubné nemoci. Bylo mu
pouhých 55 let.  Pohřben
byl v rodném Jindřichově
Hradci. 

(pru), Foto. Archiv 

Hurá! Advent na zámcích bude

Těžký život herce, který kopal 
hroby a stavěl školu
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Lepší úroda
Jihočeští zemědělci si pochvalují
letošní úrodu. Je prý o něco lepší
než v loňském roce, a to přesto,
že tento rok vydatně pršelo. Jde
o lepší úrodu všech základních
druhů obilovin i kukuřice na zrno.
Sklidili více řepky, máku, brambor,
pícnin, ale také jablek a švestek.
Podle odhadu sklidili o skoro 
770 tisíc tun obilovin, meziročně
o necelých sedm procent víc.
Výnos z hektaru byl loni 5,45 tuny,
letos 5,85 tuny. Ubývá ale osev−
ních ploch. Dobrou zprávou tedy
je, že podstatná část plodin by ne−
měla zdražovat. Pokud, tak pouze
o běžnou inflaci.

Naopak pěstitelé ovoce si stýs−
kali, že letošní vlhké počasí zname−
nalo více hnilobných procesů.
V uplynulých letech si zase stěžo−
vali na časté změny počasí, příva−
lové deště a hlavně krupobití. pru)

Jižní Čechy byly v létě nejnavště−
vovanějším regionem v České re−
publice. V počtu hostů i přenoco−
vání za sebou region historicky po−
prvé nechal nejen všechny ostatní
české kraje, ale i Prahu. Navzdory
koronavirové krizi v létě návštěvní−
ci strávili na jihu Čech celkem více
než 2,38 milionu nocí, což bylo
o 4,8 procenta více než v rekord −
ním roce 2019. Tento výsledek při−
pisují odborníci úspěšnému pro−
jektu Jihočeské centrály cestovní−
ho ruchu Léto v jižních Čechách.

„Od začátku července do konce
září navštívilo region celkem 
780 744 hostů, z toho 703 059 do−
mácích a 77 685 zahraničních, což
zajistilo i v krizi meziroční propad
o pouhá tři procenta. Ve srovnání
s rokem 2019 přijelo o 22 procent
víc domácích turistů, cizinců však
dorazila pouze třetina,“ uvedl Český
statistický úřad.

„Hlavním důvodem byla samo−
zřejmě koronavirová pandemie,
zejména do Českého Krumlova mí−
řili poslední roky v hojné míře
především Asiaté, kteří letos nepři−
jeli vůbec. Ti zde představovali při−
bližně polovinu veškeré zahraniční
klientely. Už před jarním lock −
downem bylo jasné, že nedorazí,
a vzhledem k situaci s nimi nemů−
žeme počítat ani v nejbližších něko−
lika dalších sezónách,“ uvedl ředi−

tel Jihočeské centrály cestovního
ruchu Jaromír Polášek. Přestože
podzimní lockdown turismus na ji−
hu Čech, podobně jako jinde znovu
zcela ochromil, jsou podle Poláška
letní data nadějí, že velká část 

poskytovatelů služeb v cestovním
ruchu koronavirovou krizi přežije.
Sice s velikými ztrátami, ale přežije. 

Vytíženost ubytovacích zařízení
v nižším cenovém segmentu dosáh−
la na jihu Čech meziročního srovná−
ní s loňskem, ztráty rostou úměrně
tomu, jak roste cena ubytování.
Obecně lze konstatovat, že jiho −
české kempy dosáhly na své loňské
tržby, pětihvězdičkové hotely jsou
na čtvrtině tržeb roku 2019.

Jihočeský hejtman Martin Kuba
v této souvislosti připomněl, že
Jihočeský kraj přišel jako první, už
v polovině června, se systémem

slevových voucherů na ubytování,
čímž výrazně podpořil motivaci 
domácích turistů strávit léto na 
jihu Čech.

„V efektivní a koncepční podpoře
cestovního ruchu musí kraj samo−

zřejmě dál pokračovat,“ konstatoval
hejtman.

V loňském roce zaznamenal Jiho −
český kraj historicky nejvyšší ná −
vštěvnost hromadných ubytovacích
zařízení a meziroční nárůst počtu
přenocování o zhruba tři procenta.
V reálných číslech to znamenalo, že
se v roce 2019 na jihu Čech ubyto−
valo loni zhruba 1,8 miliónu hostů
na téměř 4,5 miliónu nocí. Na
jednoho hosta připadalo v průměru
2,5 přenocování, přičemž průměrný
host z ČR přespal třikrát a průměrný
host ze zahraničí 1,7 krát. 

(pru), foto: archiv JCCR

Kraj byl nejnavštěvovanějším
Atomky chrání 

laser
Jadernou elektrárnu Temelín na 
jihu Čech a Dukovany na Vysočině
chrání nový laserový systém.
Ten má schopnost zachytit i letí−
cí dron. Bezpeč nostní zajištění 
českých jader ných elektráren je
jedno z nejlepších na světě. Nyní
v době covidu jsou navíc i opatření
kvůli zachování funkceschopnosti,
jako jsou oddělené směny, aby se
jednotlivé skupiny nepotkávaly,
testování za měst nanců a podob −
ně. Provoz Te me  lína i Dukovat
ohrožen v žádném případě není.

Vysoká kriminalita
teenagerů

Koronavirová doba s sebou kromě
jiných problémů nese i to, že se
mnozí teenageři, kteří nemuseli
do školy, doposud nudili. Někteří
sklouzli až ke kriminalitě, a ne
ledajaké. Tako vé, poměrně závaž−
ně případy, řeší policie na Tábor −
sku. Tá borská policie nyní obvinila
jednoho 17letého a dva 15leté
mladíky z poměrně závažných
trestných činů: z padělání, loupe−
že, krádeže a vydírání a poškozo−
vání cizí věci. S ohledem na svůj
věk dostanou u soudu poloviční
tresty, než by dostali normálně.

Záplava karavanů
Vysoký počet obytných karavanů
evidují v posledních týdnech zá−
stupci obcí na Šumavě a v okolí 
lipenské přehrady. Řada lidí v těch−
to vozech tráví i několik dní. Dů −
vodem je fakt, že kvůli koronaviru
byly dlouho zavřené hotely a pen−
ziony. Turisté proto pro ubytování
využívají právě karavany. Některé
hotely na Šumavě zahájily provoz,
jiné čekají až do jarní sezóny. Ne −
věří totiž, že se provoz po Novém
roce opět nepřeruší.

Nový Král smrků
Boubínský prales má nejspíš svého
nového Krále smrků. Stane se jím
strom, který má přes 50 metrů 
výšky. Ještě vyšší padl koncem
60. let. Současný megastrom roste
téměř na tomtéž místě. Správci
Boubínského pralesa zjistili, že no−
vodobý Král smrků má 54 metrů
a blíží se tomu, který padl kvůli
vichřici před 50 lety. Byl ještě 
o 4 metry vyšší. Nový smrkový král
je starý několik staletí. Všichni věří,
že nového smrkového krále žádná
vichřice neskolí.  

V jihočeských firmách roste zájem
zaměstnanců o vstup do odborů.
Důvodem je současná korona −
virová krize, kdy se lidé bojí o prá−
ci a společnosti ještě nevědí, zda
a případně v jaké míře budou pro−
pouštět. Za poslední tři měsíce 
přibylo do odborových organizací
na 300 lidí.

„Z lidí jsou cítit rostoucí obavy.
Nikdo netuší, co příští měsíce přine−
sou, a hledají nějakou jistotu, zastá−
ní, prostě pevný bod v této extrémně
turbulentní době. Už na jaře jsme
byli zahrnuti neuvěřitelným množ−
stvím pracovně−právních dotazů.
A zájem se dále stupňuje,” uvedla
vedoucí regionálního svazu Kovo
Pavlína Jirková.

Právě v této organizaci na jihu
Čech, v 60 podnicích, hlavně strojí−

renských, je přes 5000 členů, což je
asi 24 procent všech zaměstnanců
těchto firem.

Nejvíce ohrožení se cítí lidé ve 
firmách bez odborového zázemí.
Významně tak roste zájem o založe−
ní takzvaného „seskupení členů”. To
umožňuje vznik odborové organiza−
ce a anonymní a kolektivní vyjedná−
vání, aniž by firma mohla odboráře
mezi svými zaměstnanci identifi −
kovat. „Anonymita je chrání před
případnými represemi ze strany za−
městnavatele,” dodala Jirková.

Jihočeské pobočky Úřadu práce
zatím netuší, zda některé ze stěžej−
ních firem chystají propouštění vět−
šího rázu. Někde ale naopak je po
pracovních silách poptávka. Právě
ve strojírenských a odborných pro−
fesích. (pru)

Zaměstnanci chtějí do odborů
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Větší jihočeská města by připravo−
vaný sněmovní návrh daňových
změn mohl poškodit. Jak říkají sa−
motní představitelé, připravil by je
v příjmech o desítky až stovky
milionů korun. Některá z nich by
proto musela omezit kapitálové
inves tice. Už nyní mnohé radnice
šetří a hledají úspory, kde se dá.
Stejně jako Jihočeský kraj.

Navrhovaný daňový balíček, kte−
rý posuzuje Senát, mimo jiné ruší

superhrubou mzdu, zavádí daně
z příjmu ve výši 15 procent a 23 pro −
cent a zvyšuje daňové slevy na po−
platníka. Například České Budě jo −
vice by podle odhadů tímto způso−
bem přišly v příštím roce o více než
200 milionů korun.

„V městské pokladně by zůstaly řá−
dově nižší, tedy jen minimální finanční
rezervy. Případné škrty výdajů by byly
velmi bolestivé, až likvi dační pro do t −
če  nou příjmovou skupinu,” uvedl ná−

městek českobudějovického primáto−
ra Petr Ho lický. Strakonice počítají
s tím, že budou pracovat s připrave−
ným rozpočtem. V něm zatím ne kal −
kulují s tím, co by pro město daňové
změny znamenaly. „Museli bychom
podle toho fle xibilně reagovat a pří−
padně omezit některé investice,” řekla
mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Jindřichův Hradec odhaduje ztrá−
ty na 30 milionů korun, podobně 
jako Písek.

Prachatice by zase měly příjmy
řádově nižší o miliony korun. A stej−
ně, jako další města, mají už nyní
problémy kvůli koronavirové situaci.
Řadě podnikatelů posečká či odpus−
tí nájemné v městských prostorách
a také netuší, co bude dál. Některá
města očekávají i to, že se může
v jejich obvodech i masověji pro−
pouštět. Velké firmy zatím ještě ne−
sdělily, zda zvládnou celou situaci,
která se táhne od jara. (pru)

Daňová reforma může jihočeská města poškodit!

V životě lidském existuje pouze jed−
na jistota, a tou je smrt. Všichni 
umřeme, ale nevíme kdy a jak. Tvrdím,
že lidské tělo je v dnešní době
nastaveno na 100 let.
Abychom se tohoto
věku dožili ve zdraví,
musíme nejpozději
od 60 let něco
pro sebe dělat.
Především tělo
zásobovat vita−
míny, minerály,
protože nemáme
tak pestrou stravu
jako dříve a nesmí
chybět pohyb na čer−
stvém vzduchu. 
Nejvíc nám může uškodit
stres, vyvolaný zejména stra−
chem. Ten nám nesmírně moc ubírá
energii a podle mých zkušeností je
orga nismus ve stresu neschopný při−
jímat energii a biologicky účinné látky.
Výsledkem je, že se náš organizmus
oslabuje. Stres odčerpává víc, než
jsme schopni přijímat. Podle mé teorie
se organizmus v určité fázi díky pudu
sebezáchovy zablokuje, aby nevydal
poslední kapku vitamínů, minerálů
a energie, abychom nezemřeli. Tělo
funguje v jakémsi nouzovém provozu.

Našel jsem způsob, jak organismus
zablokovaný stresem odblokovat, aby
naše tělo bylo schopno zase přijímat

vitamíny, minerály a opět
se nastartovalo. Jsou

to moje aku pre su −
ry, které tělo ote−

vřou pro příjem
energie. Zá −
kladní akup−
resura je jed −
n o d u c h á .
Dáte ruce kří−
žem, zápěstí

na zápěstí a dr −
žíte cca 25 mi−

nut, potom cca 
2x týdně 20 minut.

Strach
Pro reálné zhodnocení situa−

ce  je třeba sledovat seriózní média
a dělat si každý sám svůj úsu −
dek.  Podle mé křišťálové koule 35%
populace vytváří a šíří lži.
Dnes lze věřit maximálně
20% informací. Nejvíce stra−
chu vyvolávají média tím, že
nepodávají reálné hodnocení
situace. Schválně například
uvádějí jen čísla, která nic
neříkají o realitě. 
Já tvrdím, že největším nepřítelem
je strach, který je v nás trochu i ge−
neticky dán. Strach si neseme už od
dětství, protože rodiče vyvolávají ve
svých dětech strach, aby je udrželi
v  poslušnosti. Úzká společnost lidí
ovládající světové dění (podle mě je
to 20% lidí) strachem udržuje davy 
lidí (těch zbývajících 80%) v posluš−
nosti a docela dobře k  tomu využila

Covid−19 (dříve to byly krize či jiné
infek ce). Její překroucené názory 
jako hlásná trouba přejímají media,
která ještě strach u lidí umocňují.
Informace, které dostáváme po celý
den v různých formách, ve kterých se
vytrácí reálná skutečnost, přinášejí
strach a beznaděj. Podle mé věštby
tomu věří a tím i podléhá cca 50% 
populace.
Nikdo v  současnosti neví, co
z Covidu−19 kdy bude. Ale že infekce
mutují, ví každý, a že se v  pravidel−
ných intervalech objevují nové infek−
ce, ví také každý. 
Můžeme mít pohodu?
Když se řídíme osvědčeným „Od −
pus tit, neočekávat, nelpět“, jsme
v pohodě a můžeme mít vše, i zdraví,
a to za předpokladu, že jsme zdraví
fyzicky i duševně. Všechny problémy
a překážky snadno překonáme. Nemá
smysl na nic čekat. Tvrdím, že čekání

na cokoliv je če−
káním na smrt.
Proto je dobré
žít naplno, teď
a tady a plánovat
budoucnost, jinak nemáme co
zhmotňovat. Potom nám může stále
„svítit Slunce“. Ve srozumitelnější ře−
či to znamená, že energie Slunce je
rozhodujícím faktorem vůle, vytrva−
losti a úspěchu. 

Když jsem nyní vytáhl na současnou
situaci jednu runovou kartu, vyšla
runa s číslem 9. Karta znamená růst,
prospěch. Nabízejí se nové možnosti
a šance, kterých bychom měli využít.
Tato karta zároveň hovoří o rovnová−
ze energií, které se právě teď začínají
projevovat. 
Kdo poctivě konal a koná, nemusí
se ničeho a nikoho bát. Už jsem psal
mnohokrát, že všechno máme v hla−
vě. Když v hlavě budeme mít strach
a chaos, zhmotníme tyto negativní
energie a tím si je přitáhneme. Když
budeme myslet pozitivně, stejnou
měrou se nám vše vrátí. Kdo žije ze
dne na den, bude tak žít i nadále. Ale
ta nejistota žití ze dne na den vyvolá−
vá stres, strach a právě strach způ−
sobí velký odběr energie a biologicky
účinných látek a oslabí se imunitní
systém. Důsledkem toho je infekce
či nemoc.

Dnešní doba není výjimečná, je
jen jiná. Předpověděl jsem tuto
situa ci již minulý rok koncem léta.
Tehdy se mi dost lidí smálo, když

jsem věštil, že ne−
bude dobrá eko −
nomická situace.

Nemá smysl se vracet
zpět, je třeba jít dopředu
a vše nové má přednost
před starým. Kdo se

brání změně, nemůže jít
dopředu. Už píši 30 let, že změna a po−
hyb je život. Kdo se hýbe a nebojí se
změn, ten žije a nemá čas na blbosti,
jako je strach. Štěstí přeje připraveným
a každý je strůjcem svého štěstí. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Bude líp, až se každý začne starat o sebe,
své blízké, své bytí a zbaví se negativismu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, RADOSTI, OPTIMISMU 

A ZDRAVÍ V ROCE 2021
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KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel. 732170454.
PM 20080

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku − AKOR −
DEON, CHROMATIKU, HE−
LIGONKU i v  nálezovém
stavu. Tel. 728209526.
PM 20016  

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

PRODÁM jablka podzimní
(staré odrůdy bez chem.
ošetření) a na zpracování
nebo zkrmení. Lokalita
Holýšov, Plzeň. Velmi lev−
ně. Tel.: 774 140 229 –
607 180 458 

KOUPÍM LP gramo −
fonové desky a staré
čer nobílé pohledy
i sbír ky. Přijedu. Tel.:
721442860. RR 20778

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 pozůsta−
lost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 20087 

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, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.   Vykou −
pím i celou sbírku, nebo
pozůstalost. Sběratel. Na −
bízím solidní jednání. 
Tel. 608979838. E−mail: 
antikvs@seznam.cz. PM
20059 

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

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

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., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elekt −
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovic kou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za −
řízenou k oka mžitému po −
užívání. Zajiš tění dopravy
na místo určení.  Tel.
604867469. PM 20023 

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

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

RR 20027
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764 

e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:  mobil: 777 730 257
              Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
              e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
              Sandra Mertová mobil: 777 730 257
              e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
              Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
              e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
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pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

PRODÁM Multicar M25,
valník. r.v.86, 53 000 km,
STK do 2022, ve velmi 
dobrém stavu. Eko place−
no. Cena 69 000 Kč. Bližší
informace po telefonu
603 278 273.

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 hra −
nici pozemku (voda,
plyn, elektřina, odpad).
3 x 558 m2, 1 x 1108
m2 – cena za 1 par −
celu 470  000 Kč, Te −
 lefon: 607568051,
702804913, e−mail:
v.bobr@sezbnam.cz,
PM20121   

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy −

řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. au −
tomobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
de montáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel. 604867469.
PM 20027

35/185 nekuřák, hledá
dívku 16−19 let k  vážné−
mu seznámení. Nekuřač −
ku, která také hledá par−
tnera pro život. Mám rád
filmy s  akční tématikou,
komedie, horory a české
filmy. Rád cestuji, chodím
na procházky a navštěvuji
kulturní akce. Jsem ze

Středočeského kraje. 
Tel. 604969788, e−mail: 
lovehvezd@seznam.cz.
PM 20106 

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

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 20025

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 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

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě v
ochranné kleci, rozmě−
ry: 120x100 cm výška
120 cm, váha cca. 65
kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru v
Klatovech. Info na tel.
722660668. RR 20027

KOUPÍM jaký −
koliv funkční

traktor i bez SPZ.
Tel.: 604589329

RR 20024

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
1. 2. 2021




