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Vakcinační centrum v Českých
Budějovicích, které funguje v areálu
výstaviště, očkuje zatím seniory nad
80 let věku. Právě tito lidé, kromě
zdravotníků, mají přednost v očko−

vání. Je to první zařízení tohoto dru−
hu, které je v kraji, které bylo v pro−
vozu. Další v regionu se budují, 
nebo už pomalu začala fungovat.

Jihočeské Očko 
může být vzorem

Vzorem pro celou ČR může být jiho české očkovací centrum
Očko! Od organizace, přes koncepci po fungování, až po nápad
s názvem, s nímž přišel hejtman Martin Kuba se svým 
týmem z Jihočeského kraje. Nyní bude záležet na státu, zda 
dokáže zajistit dostatek vakcín, aby bylo možno na 250 000
především seniorů v kraji oočkovat.

... pokračování na straně  3
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Mezi Vánocemi a Novým rokem
oslavil úctyhodné 90. narozeniny.
Přátelé a kolegové mu přáli po
telefonu. Pak se kdesi nakazil
koro navirem a doslova po pár
dnech zemřel v nemocnici na
masivní, oboustranný zápal plic.
S Františkem Filipem, rodákem
z Písku, odešla skutečná režisér−
ská legenda a někdo, kdo stál
u vzniku televizní zábavy!

„Tatínek pošťák a nachodil nebo
na kole najezdil až 40 km denně.
Roznášel balíčky a často, když
jsem už byl větší, jsem mu pomá−
hal. Narodil jsem se v domku na
rohu ulic Alešova a Na Houpač −
kách, kde měli moji rodiče pro −
najatý byt. Pak jsem byl pokřtěn
v píseckém kostele. Tam jsem se
i ženil a maminka s tatínkem tam
měli pohřeb,“ svěřil se nedávno
písec ký rodák František Filip.

V Písku chodil na gymnázium,
a také chodil zpívat na písecký
kúr do kostela. Hrál amatérské di −
vadlo a pak se přihlásil na FAMU.
Následně stál u vniku Českoslo −
venské televize a udal vlastně
trend televizní zábavy. Stejně tak
jako byl autorem a spoluautorem
mnoha seriálů, inscenací, i televiz−
ních filmů. Nesmíme zapomenout
na skvosty, jako jsou F. L. Věk, Tři
chlapy v chalupě, Dnes v jednom
domě, Byl jednou jeden dům,
Cirkus Humberto, Kočár nejsvě −
tější svátosti, Dobrá Voda, Ikarův
pád, ale i Bohouš. Nebo jeho po−
kračování, které se točilo právě
částečně v Písku.

„Jsem velmi rád, že jsem ve
svém rodišti mohl točit s Karlem
Högerem, Blankou Walleskou,
Stellou Zázvorkovou a Vladimírem
Menšíkem dnes už legendární
film Lístek do památníku. To 
byla krásná práce,“ svěřil se
František Filip.

No a jeho snad nejslavnější 
se riál Chalupáři, který původně vů−
bec nechtěl dělat a nesázel na
něj, točil na pomezí jižních a střed−
ních Čech v Třešňové, ala Višňové
u Příbrami.

Manželka Františka Filipa byla
po boku svého muže přes 60 let.
Ostatky Franiška Filipa byly ulo −
ženy do rodinné hrobky na praž−
ských Olšanech.

Po Františku Filipovi tu naštěstí
zůstává na 600 inscenací, příběhů,
filmů a dalších záznamů. Vši chni,
kteří s ním měli tu čest pracovat,
o něm mluvili v superlativech.

„Nejenom že to byl obrovský
profesionál. Ale to byl tak hodný,
klidný, laskavý a opravdový člo−
věk, kumštýř, který to své řemeslo
dokonale ovládal. A vážila jsem si
na něm i té jeho člověčiny,“ doda−
la Jiřina Bohdalová.

Filip byl také čestným členem
umělecké rady Filmové akademie
Miroslava Ondříčka v Písku. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

František Filip
Covid podruhé

Počet lidí, kteří se nakazili ko−
ronavirovou nákazou, na jihu
Čech přibývá. Jsou ale už i ti,
kteří infekci prodělali podru−
hé. Očkování bohužel nezaru−
čuje, že se nemohou znovu
nakazit. Na jihu Čech jsou po−
dle hygieniků desítky lidí, kteří
prodělali covid−19 podruhé
a vždy v jiné formě. V kraji se
očkují senioři nad 80 let.
Injekci dostala třeba i 102letá
žena zTáborska a bez problé−
mů. Vakcinací prošly tisíce
zdravotníků a lékařů.

Rozšíří 
parkovací zóny

České Budějovice chtějí letos
pokračovat v rozšíření parko−
vacích zón, které mají ulevit
dopravě, potažmo parkování
lidí, kteří v dotčených lokali−
tách bydlí nebo podnikají. Do
jednání o možnostech se ale
bude moci zapojit i veřej−
nost. Radnice umožní formou 
on−line přenosu veřejnosti za−
pojit se do podnětů ohledně
nových modrých parkovacích
zón v lokalitách Havlíčkova
kolonie, Lidická a Papírenská
i s přidruženými ulicemi.  

Zoufalé cestovky 
i průvodci 

Covidová pandemie, ale
zvláš tě vládní restrikce do −
padají na cestovní ruch po−
měrně zásadně! Před kra−
chem je řada cestovních kan−
celáří, některé už zavírají po−
bočky a na úřadech práce se
kupí i turističtí průvodci. To je
problém i na jihu Čech. Mnozí
z těch, kteří provázeli turisty
po Českém Krumlově, jsou
dnes bez práce, ale i průvodci
z jiných lokalit. Někteří se ne−
chali zaevidovat na úřadu 
práce. Skončily i některé ces−
tovní kanceláře, jiné vyčkáva−
jí. Část jich funguje díky inter−
netovému prodeji. 

Seriál Chalupáři: režisér František Filip s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem

Herci při natáčení seriálu Chalupáři

– odešla režisérská legenda a rodilý Jihočech
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On−line regionální produktovou
mapu místních potravin v kraji
spustí Jihočeská agrární komora.
Mapa tak víc propojí dodavatele
a odběratele. Jedním z cílů je také
zvýšit využití místních potravin ve
školních a nemocničních jídel−
nách. V nouzovém stavu komora
zviditelní podniky, které vydávají
přes okénko nebo jídlo dovážejí. 

„Nyní oslovujeme zájemce, kte−
rých by mohlo být přes sto. Doufám,

že to bude uživatelsky vstřícné on−li−
ne prostředí, taková tržnice, kde by
se měli potkávat zájemci o nákup ne−
bo dodávku kvalitních regionálních
potravin jak z řad zemědělských
prvo výrobců, tak prodejen ze dvora,
z malých kamenných prodejen, regio −
nálních pekařů, masen i smíšených
farmářských obchůdků,“ řekla ředi−
telka Jihočeské agrární komory Hana
Šťastná. Mapa je zatím v pilotním
provozu. Jedním z cílů je prosadit,

aby se místní potraviny více používa−
ly ve školních či nemocničních jídel−
nách, jež preferují produkty z regionu. 

„Další novinkou bude přehled jiho−
českých gastronomických provozů,
ale i třeba cateringů, které jsou zamě−
řené na lokální suroviny nebo dávají
přednost jihočeským a českým re−
ceptům. V nouzovém stavu se bude−
me snažit, aby byly zviditelněné pod−
niky, které vydávají jídla přes okénko
nebo dovážkou,“ popsala Šťastná. 

Jihočeská agrární komora má asi
700 členů. On−line mapa jihočeských
potravinářů, restaurací napojených na
dodavatele místních surovin, prodejen
i zemědělských podniků prodávají−
cích ze dvora souvisí se soutěží Chut −
ná hezky, Jihočesky. Do ní se za 15 let
přihlásilo přes 250 zpracovatelů. 

Součástí mapy se stane odkaz na
přehled agroturistických zařízení,
blog nebo kalendář akcí. Vznik ma−
py podpořil Jihočeský kraj. Komora
letos kvůli koronavirové pandemii
připraví i webináře pro školy a jiné
zájemce. (pru)

Spustí on−line mapu potravin

„Teď bude záležet na tom, zda
dosta neme dostatek očkovacích 
látek. Musíme si uvědomit navíc to,
že je třeba každého oočkovat s od−
stupem dvakrát. Takže kdy se do−
stane na lidi řekněme pod 65 let vě−
ku, není zatím jasné,“ podotkl hejt−
man Martin Kuba.

Očko centrum v Budějovicích je
schopno denně odbavit přes 1000
lidí, pokud bude dostatek vakcín. Je
domyšlené do posledního detailu.

V jižních Čechách se kumulativně
od začátku pandemie loni na jaře

prokázala nemoc u více jak 50 000
lidí. Zemřelo přes 800 pacientů.
Stále se ale v kraji daří držet situaci
pod kontrolou, a to i v nemocnicích.

„My máme sice čas do času tu na−
plněnost vyšší, ale zvládáme to. Díky
tomu, že máme dostatek kapacit, a to
naštěstí i v lékařích a zdravotnickém
personálu. V tomto ohledu jsme my
Jihočeši skutečně dobří. Věřím, že
se situace bude pomalu zklidňovat 
a bude se všechno, i když pomalu ale 
jistě, snad vracet do starých kolejí,“
věří i ředitel strakonické nemocnice 
a senátor Tomáš Fiala. (pru)

Jihočeské Očko ...
... dokončení ze strany 1�
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Vodní elektrárna Kořensko, jejíž
turbínu pohání odpadní voda z ja−
derné elektrárny Temelín, vyrobila
loni 2101 megawatthodin elektři−
ny. Ušetřila tak emise přes 1500
tun oxidu uhličitého. Její loňská
výroba, meziročně podobná, by
pokryla potřeby malého města.

„Elektřinu, kterou Kořensko vyro−
bí za rok, zvládne Temelín za hodi−
nu. Roční výroba malé vodní elek−
trárny na Vltavě vystačí pro 600
domácností,“ uvedl mluvčí Teme −
lína Marek Sviták.

K provozu využívá odpadní vodu,
kterou jaderná elektrárna vrací do
Vltavy. Musí při tom dodržet ekolo−
gické limity. „Podobná využití k pro−
vozu jaderné elektrárny patří. Vedle

bezpečnosti je klíčová efektivita pro−
vozu a tady se počítá každá mega−
watta,” podotkl ředitel temelínské
elektrárny Jan Kruml.

Vltavskou vodu do areálu temelín−
ské elektrárny dopravují čerpadla
z čerpací stanice Hněvkovice. O pár
kilometrů dál ji do koryta nejdelší
české řeky vrací jihočeská elektrár−
na právě díky malé vodní elektrárně
Kořensko. V provozu je od roku
1999, dosud vyrobila 38.387 MWh
elektřiny.

Temelín je největší výrobce elek−
třiny v zemi, kryje zhruba pětinu
domá cí spotřeby. ČEZ spustil elek−
trárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil
Temelín 15,75 terawatthodiny, letos
od začátku roku 0,7 TWh. (pru)

Vyrobili megawatthodiny elektřiny z temelínské vody

V závěru minulého roku jsme otiskli
zajímavý příběh paní Lenky Jaho −
dové z Plzeňska nazvaný „Hedváb −
né pohlazení pro naše omlazení.“ 
Člá nek měl velký ohlas
a opět nás přesvědčil
o tom, že i v covidové
době chtějí být ženy
krásné a přitažlivé.
Proto jsme se s Lenkou
Jahodovou opět setkali
a zeptali se.
Omlazující terapie hed−
vábnými rukavičkami
u žen slaví úspěch.
Čemu to přisuzujete?
Ženy se chtějí líbit vždy
a všude za jakýchkoliv
situací a tajemství krás−
né pleti je právě v hed−
vábné terapii. Sama
jsem si ji vyzkoušela na sobě, takže
vím, o čem mluvím. Rukavičky z pra−
vého hedvábí bych doporučila všem
ženám, které chtějí něco udělat pro
omlazení své pleti. 
Jak jste poznala, že hedvábné pohla−
zení omladilo vaši pleť?
Poznali to moji přátelé. Po necelých
3 měsících, kdy jsem začala s hed−
vábnou terapií, se mi okolí začalo
ptát, jestli nechodím na botox, proto−
že mám takovou jemnou nadýchanou
pleť. Ale abych nemluvila jen o sobě.
Před několika dny byla u mě paní,
která se mi svěřila, že už po týdnu 
cítí, jak se jí pleť na obličeji vypíná.
Kůže má totiž neuvěřitelnou schop−
nost regenerace a obnovy. Vlastní 

láskou a promyšlenými tahy si může
žena sama sebe omlazovat. 
Jak se zrodil nápad masírovat obli−
čej hedvábím?

Když to řeknu velice zjednodušeně, tak
za všechno může hedvábný povlak na
mém polštáři, na kterém jsem spala.
Koupila jsem si ho záměrně, protože
jsem se dočetla, že hedvábí má úžasné
vlastnosti na pěstění pokožky. A tady
to začalo. Z hedvábného povlaku jsem
si nechala ušít rukavičky, každé ráno
si dělala masáž a výsledek se dostavil.
V některých dotazech čtenářky nech−
těly věřit tomu, že jste se kvůli hed−
vábí rozjela do Číny?
Mně nic jiného nezbývalo, když jsem
to s hedvábnou terapií myslela vážně.
Musela jsem jet do kolébky hedvábí.
Měla jsem to štěstí, že jsem našla fir−
mu, která hedvábí vyrábí od A až do Z.
Není žádným překupníkem.

Co jste zjistila?
Že výroba hedvábí se skládá z tako−
vých čtyř částí. Je to pěstování moru−
šovníků, dále chov motýlů bourců mo−

rušových, rozmotávání hedváb−
ných vláken ze zámotků kukel na
cívky a poslední fází je tkaní látky
z hedvábného vlákna. Hedvábná
vlákna jsou vlastně výměšky žláz
bource morušového. S čínskou
firmou jsem se také domluvila, že
mi rukavičky bude šít, i když do
mé návštěvy o nějakých rukavič−
kách neměla ani tušení. Zkrátka
podařilo se.
Nyní hedvábné rukavičky nabízí−
te. Ale jak správně postupovat
při hedvábné masáži?
I na to jsem myslela, a proto
součástí rukaviček je i videokurz,

jak s nimi provádět masáž. V krabič−
ce s rukavičkami a malým dárkem
jsou přístupové údaje do členské
sekce, kde se vám otevře kurz. Jedná
se o kolekci tří masážních technik.
Ranní masáž slunce, Královský lifting
a Antistresová harmonizující. Ženy se
zde krok za krokem seznámí s tajem−
stvím krásné pleti.
Kde kolekci rukaviček dostaneme?
Ženy si ji mohou objednat na mém 
e−shopu (www.luxmaru.cz). Nabízím
tři velikosti a to S, M, L ve třech bar−
vách – zlaté, modré, růžové. Pro vaše
čtenáře mám speciální slevu 25 %.
Stačí, když zadají kód: sleva25.
Slevový kód je bez mezer. Zatím jsem
mluvila jen o ženách, ale musím pro−
zradit, že o hedvábné omlazení proje−
vují zájem také muži. (pi)

Terapie hedvábnými rukavičkami 
omlazuje pleť a uvolňuje hormony štěstí

„Masáž hedvábnými rukavičkami je slastný rituál, který omlazuje pleť a záro−
veň blahodárně působí i na duši,“ vzkazuje ženám i mužům Lenka Jahodová.

„Zkuste něco málo udělat pro svoji krásu, právě teď je
ten pravý čas,“ vyzývá naše čtenáře Lenka Jahodová.
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Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těch−
to drahých kovů. Mnoho z nás vět −
šinou ani netuší, jaké poklady má−
me doma. Ať už se jedná o staré,
poškozené či polámané
šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné
příbory, či z módy vyšlé
šperky. Podle světových
komoditních zpráv tlačí
cenu vzhůru obavy ohled−
ně vývoje světové ekono−
miky, kdy se dá čekávat
návrat do předkrizového
období nejdříve za 2 roky.
V neposlední řadě i pří−
padné dopady zadlužování
států a růst inflace. Vše

způsobené světovou pandemií 
koronaviru. Výkup drahých kovů
je v současné době nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak své pe−
níze znovu zhodnotit. Aktuální cena
na Londýnské burze se pohybuje
okolo 38 000,− Kč za unci. V soula−
du s vývojem české koruny cena
zlata od začátku roku 2020 stoupla
o více jak 10%. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno proměnit na
velmi zajímavé finanční částky,“
konstatuje manager Zlaté Banky,
který podle svých slov stále re −
gistruje vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navští−
vit Zlatou Banku v Plzni a informovat

se o výkupních cenách. „Měla jsem
několik starých prstenů po prarodi−
čích, ale rozhodně jsem je nechtěla
prodat pod cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Banka, která nabízí vysoké 

ceny za výkup. A byla jsem sku−
tečně mile překvapena, dostala
jsem přes 12 tisíc korun, za kte−
ré si něco hezkého koupím“ po−
chvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. 

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

Zlato stále atakuje vrchol

Prodej drahých kovů 
se ve Zlaté Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit 
ke skutečným odborníkům. Počet mateřských a základních

škol se v loňském roce v Jiho −
českém kraji nepatrně zvýšil.

Počet žáků v nich však zůstává
přibližně stejný. V regionu loni 
bylo 324 mateřských a 264 základ−
ních škol.

„Počet mateřinek se meziročně
zvýšil o tři. Mateřské školy navště−
vovalo 23 017 dětí, což je o 43 mé−

ně než ve školním ro−
ce 2018/2019. Počet
základních škol se

zvýšil o čtyři,“ uvedl Český statis −
tický úřad.

Nyní je v kraji na základních ško−
lách 2935 tříd, což je o 84 více
než o rok dříve. Nepatrně vzrostl
i počet žáků, kterých je v základ−
ních školách na jihu Čech v sou −
časnosti přes 57, 5 tisíce. Je to
o necelých sedm stovek více než
o rok dříve. (pru)

Více škol a školek

V areálu bývalých Žižkových kasá−
ren v Písku by místo plaveckého
bazénu mělo být zázemí pro spor−
tovní halu. Bazén město hodlá vy−
stavět na jiném místě. Kasárenský
areál by se měl stát novou čtvrtí,
kde kromě sportovní haly bude ně−
kolik stovek bytů.

Město otázku výstavby plavecké−
ho bazénu řeší několik let. Nejprve
vybralo lokalitu pod lesnickou ško−
lou, následně se rozhodlo, že bazén
vybuduje v areálu Žižkových kasá−
ren, s čímž počítala i územní studie.
Nakonec ale zastupitelé loni rozhod−
li, že výhodnější místo pro bazén
bude pod lesnickou školou.

Město proto nyní chce v Žižko −
vých kasárnách místo bazénu vytvo−
řit objekt navazující na plánovanou

sportovní halu. „Může se to týkat ně−
jakých jiných sportovních aktivit,
které k tomu budou přidruženy. Nebo
zde vzniknou venkovní prostory pro
sport, ale také síť obchodů,“ uvedla
místostarostka Petra Trambová.

Úpravy areálu Žižkových kasáren
by mohly začít v příštím roce. Pro −
jekt předpokládá výstavbu zhruba
čtyř stovek nových bytů.

„Vznikne nám tak vlastně nová
čtvrť. A proto chceme v lokalitě
vybu dovat také potřebnou infra −
strukturu služeb,” podotkla místo−
starostka.

Dodala, že záměr proto předpo−
kládá například výstavbu mateřské
školy. Využívaly by ji i děti z nedale−
kého sídliště Dukla, kde žije několik
tisíc lidí. (pru)

Místo bazénu sportovní hala

Velká kauza se rozhořela ve Stra −
konicích. Kvůli tomu, že by tu bez
tepla a teplé vody byly stovky lidí
z 250 bytů na sídlišti Šumav ská,
přijel do města i ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček. 

Ten se tak osobně vložil do sporu
mezi Teplárnou Strakonice, spadají−
cí pod město a soukromou společ−
ností Energo. Jejich spor je ohledně
údajných dluhů, nezaplacených fak−
tur. Jak městská společnost, tak
i soukromá firma si tak vlastně jako
rukojmí vzali obyvatele soukromých
bytů. Vedení města ústy starosty
Břetislava Hrdličky sice tvrdilo, že
„by lidi bez tepla nenechalo“, ale
opak byl pravdou. Den až dva sku−
tečně byli někteří v zimě.

„Nejvíc mě štve, že město by nás
klidně nechalo napospas. My za ten
spor přitom nemůžeme. Peníze pla−
tíme, a jestli mají spolu spory, nás
nemusí zajímat. Nebýt ministra
Havlíčka, dohadují se tady asi do−

teď,“ myslí si jeden z obyvatel bytů.
Energetický regulační úřad předběž−
ným opatřením nařídil obnovu do−
dávky tepla, proto lidí z 250 bytů ne−
museli mrznout.

„Dohodli jsme se na místě, že
teplárna bude dodávat firmě a ta bu−
de plnit závazky. Teplárna s Energo
se musí dohodnout do 16. dubna,“
řekl ministr Havlíček.

Energo uvádí, že teplárna mu dlu−
ží 14,5 milionu za nájem distribuční
soustavy. Tento soudní spor není
podle ministra dořešený. Teplárna
zase tvrdí, že firma jí zamezila vstup
k teplovodní soustavě.

Důležité však je, že v topné sezo−
ně nebude nijak ohrožená dodávka
tepla obyvatelům Strakonic.

Když držitel licence poruší své
povinnosti, hrozí mu podle energe−
tického zákona pokuta až 15 milionů
Kč. ERÚ nepočítá s tím, že by někte−
ré z firem odebral licenci a přidělil ji
jinému dodavateli. (pru)

Teplo musel řešit i ministr
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Potvrzené doživotí 
Za dvojnásobnou vraždu potvr−
dil Vrchní zemský soud v Ra −
kousku. Trest udělil už prvo
a druhoinstanční soud afgán−
skému uprchlíkovi, který čekal
v zemi na azyl. Na podzim
2019 chladnokrevně zabil pra−
covníka ubytovny a majitele
statku. V ubytovně pro žadate−
le o azyl přímo na česko−
rakouských hranicích u Dol ní −
ho Dvořiště – Wullowitz chlad−
nokrevně do hrudi bodl pra−
covníka zařízení. Ten pak v ne−
mocnici zemřel. Pak sebral 
kolo, odjel k nedalekému stat−
ku, kde podobným způsobem
usmrtil farmáře, ukradl mu au−
to a odjel. Policie pak útočníka
dopadla nedaleko Lince. 

Spor o krále
Německo, a zvláště Bavorsko,
řeší takříkajíc mezinárodní spor.
Důvodem jsou časté a dlouho−
dobé pobyty thajského krále na
území spolkové země. To se
ale některým politikům a úřa−
dům nelíbí. 68letý thajský král
Mahá vlastní vilu v Tutzin gu na
Starnberském jezeře a během
první vlny pandémie na jaře se
zdržoval i v hotelu v Ga−Pa.
I když je panovník nyní zpět ve
své zemi, v Bavorsku je často,
podle ministerstva zahraničí
prý ale pro privátní pobyty ne−
potřebuje vízum. Od borná služ−
ba bundestagu to ale zpochyb−
ňuje, protože z Bavorska prý
také na dálku vládne. 

Věřících ubývá
Rakousko se svými 8,5 mi −
liony obyvateli má téměř 5 mi −
lionů věřících, kteří se hlásí
k římskokatolické církvi. Rok
co rok ale její členové ubývají.
Nejinak tomu bylo i v loňském
roce. Loni z katolické církve
v Ra kous ku vystoupilo skoro
14 procnet lidí, tedy 58,5 ti −
síce věřících. Před loni jich 
bylo skoro 68 tisíc. Největší
mínus měla diecéze Gurk−
Klagenfur t s kauzou jejího
tehdej šího biskupa se zneuží−
váním mladistvých. 

Ptačí chřipka se v ČR zase ozvala
a opět straší chovatele. Koncem
ledna se ohnisko nákazy objevilo
na jihu Čech. Nejprve u dvou uhy−
nulých labutí na písecku, následně
v malochovu na Táborsku. 

Protože se nejedná o smrtící typ
viru H1N1, ale o méně agresivní
H5N8, který není pro člověka nebez−
pečný, nebylo potřeba vybíjet chovy
po stovkách ani tisících, ale pouze
přímo v zasažených místech. 

„Bylo stanoveno tří a desetikilo−
metrové pásmo ochrany a kontroly.
Zde se musí vždy sečíst počet drů−
beže. Je zákaz přemisťování, prodá−
vání drůbeže. V případě, že musí ku−
sy na jatka, musí nám to být ozná−
meno a musíme to povolit,“ uvedl
ústřední ředitel Státní veterinární
správy Zbyněk Semerád.

V malochovu v Dlouhé Lhotě na
Táborsku uhynula z třiceti kusů asi
polovina křepelek, kachen a slepic.

Zbytek museli veterináři usmrtit, aby
se nákaza ptačí chřipkou nešířila.

„Není ale vyloučeno, že se nemůže
onemocnění vyskytnout jinak v pří−
štích dnech, týdnech a měsících. Bu −
de záležet na okolnostech,“ dodali ve−
terináři. Jinak kromě loňska, kdy mu−
selo být v České republice vybito ko−
lem 137 tisíc ptáků, se ptačí chřipka
objevila po deseti letech v roce 2017
a také tehdy zasáhla i další evropské
země. V Česku bylo kvůli nemoci teh−
dy vybito 98 tisíc ptáků, většinou v ko −
merčních chovech. V zemi bylo ten−
krát skoro 40 ohnisek nákazy. (pru)

Ptačí chřipka zase straší

Jihočeští policisté připomínají, že
od 31. ledna vstoupil v účinnost
novelizovaný zákon o zbraních
a střelivu, který mimo jiné dává
možnost odevzdat beztrestně na
jakýkoli útvar Policie ČR zbraně
a střelivo podléhající registraci,
které doma lidé přechovávají bez
platných dokladů. Jde o takzvanou
zbraňovou amnestii. 

„Tato akce nazvaná Zánik trest −
nosti nedovoleného ozbrojování 
bude až 31. července. A pokud je

zbraň v pořádku a nebyl s ní spá−
chán žádný trestný čin, tak za urči−
tých podmínek může být majiteli
vrácena,“ uvedl mluvčí policie Milan
Bajcura.

V minulosti se podobné akce ko−
naly v letech – 1996, 2003, 2009
a 2014, kdy policie přijímala mnoho
zbraní a střeliva. V řádu stovek až ti−
síců kusů. Akce se samozřejmě ne−
vztahuje pouze na zbraně kategorie
A, A−1, B anebo C, ale také jejich
hlavní části nebo střelivo. (pru)

Zbraňová amnestie je tu! Ubylo mrtvých 
v horách

Loni zahynulo v rakouských ho−
rách 261 lidí, předloni 304. Přes
koronakrizi ale bylo 7466 zraně−
ných. Tedy o 500 více než v roce
2019. Nejvíc obětí bylo v Tyrol −
sku. Alpská policie evidovala 58
lavinových neštěstí, která stála je−
denáct lidských životů. Pět lidí při−
šlo o život v Horních Rakousích
při putování na sněžnicích. Při tís−
ňových voláních si pomoc žádalo
také 32 procent nezraněných
osob, které „jen“ přecenily síly.

Propad prodeje aut
Nejenom u nás, ale také u ra −
kouských sousedů se loni pro −
padl prodej nových osobních aut.
K provozu jich bylo přihlášeno
o 24,5 procenta méně než v roce
2019, celkem 248 740, tedy o ví−
ce jak 80 000 méně  než v pře −
chozím roce. Registrací bylo nej−
méně za posledních 33 let. Přibylo
ale 73 procent elektroaut. Pro ze−
mi, kde přes 300 tisíc lidí pracuje
v autoprůmyslu, je úbytek pro −
deje aut zásadním ekonomickým
problémem
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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:
z důvodu COVID 19 budeme podávat on−line informace

o studiu na naší škole v sobotu 6. 2. 2021 
a to vždy od 9,00 do 11,30 hodin. 

Kód pro připojení je na www.beanstankov.cz

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. 2021/2022. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE
Ředitelství silnic a dálnic chce 
letos v jižních Čechách investovat
zhruba 250 milionů korun do re−
konstrukce silnic a mostů. Těch
opraví šest. Půjde o ty u Českého
Vrbného, na okraji Českých Budě −
jovic, ve Strakonicích, dva na
Českokrumlovsku i most v Jindři −
chově Hradci.

Kromě toho chce společnost opra −
vit i silnice, jako je průtah Pískem,
část trasy Lásenice – Horní Žďár, ne−
bo silnici I/22 na Strakonicku.

Z oprav mostů bude nejdražší
stavba právě v Českém Vrbném,
v místě, kde se odbočuje na Hlu −

bokou nad Vltavou. Odhad nákladů
je 22 milionů korun. Práce potrvají
od května do října. „Most se bude
opravovat po polovinách,” sdělil Jan
Studecký z ŘSD.

Doprava povede vždy aspoň jed−
ním jízdním pruhem, provoz budou
řídit semafory. Kromě toho opravy
chystají také města a kraje. Někde
tedy řidiči musejí počítat s doprav−
ním omezením. Podobně tomu bude
na další a poslední etapě re kon −
strukce Budějovické ulice v Táboře.
Jde o jedinou obousměrnou silnici
v centru města. Práce mají trvat od
dubna do listopadu. (pru)

Čtvrt miliarda do silnic

Nejvíce zásahů za posledních pět
let, měli v loňském roce jihočeští
hasiči. Důvodem byla především
covidová pandemie. Ta si vyžádala
různé asistence a další pomoc
a podporu.

V roce 2020 zasahovali hasiči na
jihu Čech u více jak 10 000 událostí,
což je o 800 případů více než v pře−
chozím roce

„Nezměnilo se nic na tom, že
jsme stále zasahovali u těch udá−
lostí, které jsou pro nás obvyklé –
požáry, dopravní nehody, úniky ne−
bezpečných látek, technické pomo−
ci a tak dále. Přibyly ale výjezdy,
kdy jsme odložili vyprošťovací zaří−
zení a hadice a vzali do rukou de−
zinfekce, testovací sady nebo te−
ploměry. Kdy jsme stavěli odběro−
vá místa nebo pomáhali s trasová−

ním nebo testováním obyvatel−
stva,” uvedla mluv čí HZS Jihočes −
kého kraje Vendula Matějů.

Nárůst je patrný především v ka−
tegorii technických zásahů. Zatímco
v roce 2019 jich bylo 5659, loni se
počet zvýšil na 6597. Naopak hasi−
čům nepatrně ubylo práce kvůli do−
pravním nehodám. Loni zasahovali
více u více než 1400 havárií, což je
meziročně o 41 méně.

„Doufejme, že to svědčí o zlepšu−
jícím se trendu na jihočeských silni−
cích, přestože úbytek nehod byl
v roce 2020 zapříčiněn spíše ome−
zením pohybu lidí,” řekla mluvčí.

Největší škodu loni způsobil čer−
vencový požár galvanovny táborské
firmy Brisk, kdy oheň zničil majetek
za 50 milionů korun. Příčinou byla
závada na elektroinstalaci. (pru)

Nejvíce zásahů za pět let

Slatinné lázně Třeboň rozšíří letos
ubytovací kapacitu o 90 lůžek.
U Aurory postaví novou budovu za
60 milionů korun. Jedním z důvodů
je, že v letošní hlavní sezoně nebu−
dou už moci využívat hotel Regent,
který patří pod Koh−i−noor holding.

„Ubytovací kapacita je teď kolem
650 lůžek, dalších 450 v penzi −
onech a hotelích, s nimiž lázně
spolupracují. V hotelu nám končí
v květnu smlouva s majitelem hol−
dingu Vlastislavem Břízou a chce ji
ukončit s tím, že červen, červenec
a srpen si obsadí sám. V těchto ter−
mínech to ale potřebujeme nejvíc,
takže vznikla myšlenka, že bychom

si rozšířili ubytovací kapacitu zhruba
o devadesát lůžek a tím pádem 
bychom na něm nebyli závislí.
Postavíme nový objekt,” řekl staro−
sta Třeboně Jan Váňa (ODS), který
je i jedním z jednatelů lázní.

Za pronájem lůžek v hotelu platily
lázně ročně sedm milionů. Nyní na
stavbu nového objektu využijí lázně
modulární architekturu, kdy se staví
z modulů, jež se vyrobí na rozměr
jako buňky.

Slatinné lázně letos čeká víc inve−
stic. Začaly budovat venkovní well−
ness za 140 milionů, rozšíří také
saunový svět, přibudou i ordinace
pro fyzioterapeuty. (pru)

Lázně budou stavět!
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Železnice propojí
státy

České Budějovice a hlavní měs−
to Horních Rakous Linec by
měla do několika let propojit 
nová železnice. Vlaky, které
ovšem jezdí už z Prahy, by
mohly zrychlit až o dvojnásobek
a zkrátila by se tak zásadně do−
ba cestování. Namísto sou −
časné jednokolejné trati Budě −
jovice – Linec, by měla do ně−
kolika let vzniknout dvoukolejná,
kde expres ní vlasové soupravy
mají jezdit až 200km rychlostí
a napojí se tak i na Západní že−
leznici směrem na Švýcarsko
i do dalších směrů.

Budou 
lákat turisty

Jihočeský kraj dostal korona −
virovou krizí co do turismu
pořád ně zabrat. Proto se letos
bude snažit přilákat turisty ne −
jen z nejbližších okolních zemí,
ale hlavně ty české. K tomu
mají pomoci i některé známé
osobnosti. Jihočeská centrála
cestovního ruchu proto oslovi−
la i známé Jihočechy, jako na−
příklad režiséra Zdeňka Trošku,
moderátorku ČT Ivetu Toušlo −
vou nebo slavného exhokejistu
Romana Turka. Každý z nich
má vyprávět příběh a přilákat
zájemce o dovolenou, prodlou−
žený víkend.

Stádlecký most 
v novém

Oprava unikátního a jediného
dochovaného řetězového, em −
pí rového mostu v Čechách –
Stádleckého mostu na Tábor −
sku, je zdárně u konce. Kromě
jiného jej silničáři vybavili také
speciálním systémem měřícím
vlhkost. Most, jehož autorem je
slavný František Křižík, dostal
kompletně nové dřevěné prvky,
které vznikly ze 700 dubů při−
vezených z Chorvatska. Taky
speciální teflonové spojovací
prvky i speciální chytrý systém
hlídající jeho stav. 

Podnikatelům, kteří si v Českém
Krumlově pronajímají městské
prostory, odpustí za první tři mě−
síce letošního roku radnice ná−
jemné. Slevu 30 procent z nájmu
pak dostali ti, kteří jsou v nájmu
přes Českokrumlovský rozvojový
fond, jejž vlastní město. Nájemní
smlouvy zatím nikdo nevypově−
děl. Nájem nebude muset v měst−
ských prostorách za první tři le−
tošní měsíce platit asi 15 pod −
nikatelů.

„Udělali jsme to samé, co v první
vlně, že jsme vytipovali nájemce,
kteří byli dotčení nouzovým stavem
a tím, že museli provozovny zavřít.
Schválili jsme snížení nájemného
na první čtvrtletí, kterým kompen−
zujeme problém čtvrtého čtvrtletí
2020. Teď za první kvartál nemusí
platit žádné nájemné a k tomu jsme
u těch, kteří dostali tuto slevu,
nepři stoupili k valorizaci nájemné−
ho o inflaci minulého roku, která
byla kolem tří procent,” řekl místo −

starosta Josef Hermann. Loni na
jaře přišel Český Krumlov asi o 12
milionů korun z nájemného, po −
platků z pobytu či poplatků za
předza hrádky, jež radnice odpusti−
la, aby podnikatelům ulehčila situa−
ci po pandemii. 

Český Krumlov, kde žije asi 
13 000 lidí, má letos rozpočet s pří j −
my 409,5 milionu a výdaji 438,9
milionu korun. Schodek je téměř
29,5 milionu. Město přitom letos
inves tuje 95 milionů korun. (pru)

Krumlov odpustí nájem podnikatelům

Koronavirová situace ovlivňuje
náš život v mnoha směrech. Sva −
tební obřady nejsou žádnou výjim−
kou. Jen v Českých Budějovicích
se loni konalo nejméně svateb za
27 let, tedy od doby, kdy matriky
jejich počet evidují.

„V jihočeské metropoli bylo 292
svateb, což je nejméně od roku
1993. Nízký počet v minulém roce
ovlivnila situace kolem koronaviru.
Nejvíce svateb v novodobé historii
bylo v roce 2002, tehdy se ve městě
vzalo 596 párů,“ prozradila mluv −
čí českobudějovického ma gistrátu
Jitka Welzlová. 

V době nouzového stavu nebyla
svatba vůbec žádná. Někteří snou−
benci si obřad přeobjednali, další jej
zrušili nebo přeložili na jiný termín.

Největší zájem podle magistrátu
i svatebních agentur bývá v letních
a jarních  měsících. Dalším lákavým
termínem bývají takzvaná magická

data. Loni připadalo například na 22.
února 2020, kdy lidé v Českých
Budějovicích uzavřeli pět sňatků
a jedno registrované partnerství.

V roce 2019 se v jihočeské met−
ropoli konalo 377 svateb. „Věříme,
že letos se počet obřadů v porovná−

ní s loňskem opět zvýší. Matriční
úřad aktuálně eviduje už desítky žá−
dostí o konání svatebních obřadů.
Věřím, že se situace zlepší a že si
slavnostní obřad a poté i hostinu
užijí všichni pozvaní,“ řekl primátor
Budějovic Jiří Svoboda. (pru)

Nejméně svateb za 27 let
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Výrobou a montáží topení z přírodní−
ho kamene se firma eurotop in sídlící
ve Kdyni na Domažlicku zabývá téměř
dvě desítky let. Majitelů firmy jsme
se zeptali.
n Na úvod našeho setkání si připo−
meňme, na jakém principu topí vaše
panely z přírodního kamene?
Vytápění je na základě dlouhovlnného
tepelného záření. Jako u kachlových
kamen. V panelu je zabudovaný topný
kabel, který kámen nahřívá a sálavé 
teplo rovnoměrně po celé místnosti
ohřívá vzduch. Rozdíl mezi podlahou
a stropem je maximálně 3 °C.
n Pravděpodobně nejčastější otáz−
kou zájemců je, jaké výhody má tope−
ní přírodním kamenem.
Je to většinou první dotaz. Díky naše−
mu topení jeho majitelé uspoří na ener−
giích až 18% oproti všem topným sys−
témům (dřevo, plyn, uhlí). Topení lze
připojit na 20hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v  této sazbě.
Teplota v  každé místnosti se reguluje
termostatem, takže obsluha je velmi
jednoduchá.
n Nejrůznější studie dokazují, že
sála vé teplo je prospěšné pro lidský
organizmus.
Topení je vhodné pro astmatiky, alergi−
ky, lidi s dýchacími problémy, pro no−
vorozence a blahodárně působí na naši
psychiku, což v dnešní covidové době

každý ocení. Sálavé teplo nevysušuje
pokožku a v místnosti nespaluje kyslík.
V místnosti nemají alergeny, vlhkost
a plísně žádnou šanci. V  této sou −

vislosti připomeneme zkušenost
manželů z Horšovskotýnska. “Pří −
rod ní kámen je zdravé topení. To
jsme poznali u naší vnučky. Když
jsme topili přímotopy, měla alergii.
Teď máme přírodní kameny a je po
alergii a nám se výborně dýchá.
n Víme, že kámen velmi dobře
akumuluje teplo.
To je další výhoda – panel po nahřá−
tí na 90°C a postupném chladnutí má
ještě po 2,5 hodinách teplotu 30 °C.
Nahřívá se velmi rychle. Za 29 minut
má teplotu 60°C. Další výhodou topení

z přírodního kamene je, že majitelé  ne−
musejí platit za revize, čištění, kontroly
a opravy komínu. Také je nečeká výmě−
na kotle, rozvodů, vodních radiátorů.

Topení z  přírodního kamene lze
kombinovat se všemi topnými
systémy.
n Jaká je záruka panelů z pří−
rodního kamene?

Záruka je 14 let a všem klientům po−
skytujeme záruční i pozáruční servis.
n Mnozí lidé vytápějí přímotopy
a jsou na vážkách, zda si pořídit tope−
ní z přírodního kamene.
Tady bychom odpověděli zkušenostmi
jednoho našeho klienta z Volar. „Měli
jsme přímotopy a vůbec jsme se ne−
ohřáli. Teplo nás polilo, když nám přišel
účet za elektřinu. Proto jsme vsadili na
topení z  přírodního kamene a ušetřili
jsme  cca 30% za elektřinu oproti pří−
motopům a máme teplo v celém bytě.“
Obdobné zkušenosti mají další naši
klienti, kteří se rozhodli pro výměnu. 

A teď si povězme o vychytávce,
která zvyšuje účinnost topení
Tuto topnou sezonu topíme v naší do−
mácnosti topením z přírodního kame−
ne. I když se jedná o komfortní topení,
tak pokud kolem topení chodíte celý
den (sobota neděle), tak vám začne 
vrtat hlavou, jestli by se nedalo něco
zlepšit, jestli topí, jak má a teplotní
komfort v místnosti je podle vašich
představ. Část tepla, které vyzařuje
zadní strana topení jsme zachránili te−
pelnou izolační deskou, kterou mon −
tujeme na zeď za topení (venkovní 
zdivo). Přemýšleli jsme, jestli dát do
místnosti malý ventilátor, aby byla
rychleji dosažena teplota ve všech
koutech. Tady jsme dostali ten nápad
využít tepla, které vyzařuje zadní stra−
na topení a teplo za pomoci komíno−
vého efektu vrátit zpátky do místnosti.
Hned druhý den po instalování jsme
se všimli velkého rozdílu v  teplotním
komfortu a rychlosti natápění. Pro stor
je rychleji vytopen na nastavenou te−
plotu, teplo je stejnoměrně rozloženo
po místnosti. Výhodou tohoto řešení
je rychlejší teplo a nižší spotřeba 
el. energie
n Od kdy budete na přání zákazníků
montovat vaše vylepšení a kolik 
bude stát.
Od konce února budeme naši vychytáv−
ku  montovat pro stávající a  nové maji−
tele topení. Stačí nám zavolat, domluvit
si termín a provedeme montáž.
n Jednu vychytávku nabízíte i zdarma.
Když si čtenáři vystřihnou kupon, který
je součástí tohoto článku a nám ho
předloží, mají naši vychytávku zdarma.
Kupon platí jak pro stávající, tak i pro
nové naše klienty. Jen chceme upo −
zornit, že kupony se nesčítají. Platnost
kuponu je do 31.05 2021
n Mohou si zájemci vaše vylepšení
prohlédnout ve firmě?
Samozřejmě a dozví se řadu dalších
zají mavostí a předností našeho topení.
Protože jsme montážní firma, jsme
v naší firmě ve Kdyni zájemcům k dis−
pozici každý pátek od 8:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod.        (re)

Topení z přírodního kamene

zrychlí vytápění, ušetří provozní náklady,“
vzkazují všem stávajícím i budoucím klientům majitelé
kdyňské firmy eurotop in Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Topení z  přírodního kamene je
i vhodným estetickým doplňkem.
Velikost i tvar panelu si můžete
zvolit sami.

Levná vychytávka zvýší účinnost našeho topení,
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Hala 
za 100 milionů

Zatímco obce a města někde
kvůli koronavirové krizi škr tají
v rozpočtu, jak se dá, Hluboká
nad Vltavou plánuje monstrózní
investici. Má jít o zimní stadion
za 100 milionů korun. 

Do června chce radnice získat
stavební povolení, nyní má zatím
jen studii. Starý stadion bude
nutné zbourat. 

„Kapacita nového zařízení bu−
de 600 míst. Zlepší se zde záze−
mí sportovců, hrát by se tam
měly i vyšší hokejové soutěže.
Chceme také požádat o dotaci
z Národní sportovní agentury,“
uvedl hlubocký radní David
Šťastný.

Se stavbou by se mohlo začít
příští rok na jaře. Jen projektová
dokumentace vyjde na tři miliony
korun. Případná dotace by měla
pokrýt 70 procent nákladů. 

„Na novém stadionu se bude
hrát i univerzitní hokejová liga.
Každý rok dáváme na opravy
20 let starého stadionu zhruba
milion korun. Stadion není zakry−
tý, doba, kdy se tam dá fungo−
vat, je krátká a ani se nedají do−
hrát finále některých soutěží.
Sezonu bychom rádi prodloužili.
Má to návaznost i na cestovní
ruch, kdy tam mohou týmy
z KHL a jiných soutěží jezdit na
soustředění, být ubytovaní na
Hluboké,“ řekl radní Šťastný.

Stavba bude víceúčelová, kdy
se zde v létě budou moct konat
koncerty a jiné akce.

Žloutenka se šíří
Počet lidí, kteří se od října loň−
ského roku ve stravovně ČD na
českobudějovickém nádraží na −
ka zili žloutenkou typu A, dosáhl
téměř sta. Nákaza se šíří po
rodin ných liniích a je už ve třech
krajích. Hygienici zaznamenali
už nejméně 98. případ. Inku −
bační doba u této nemoci je
až 50 dní. Kromě Jihočeského
kraje jsou nemocní také na
Vysočině a na Plzeňsku. Podle
odborníků není vyloučeno, že
pár desítek případů do jara 
ještě přibude. 

Jihočeská filharmonie natočila ně−
kolik koncertů, které vydala v edici
Covid. Nahrávky dává zdarma abo−
nentům, kteří kvůli koronaviru při−
šli o program běžné sezony. Před −
platitelé zájem mají, sadu osmi CD
si zatím vyzvedlo přes 70 procent
stálých diváků.

V létě by se měl orchestr předsta −
vit na festivalech v Čes kém Krum −
lově a Třeboni, na jaře otevře pře−
stavěný sál v Českých Budějovicích.

„Koncerty natáčel orchestr s 39
hráči v odbavovací hale česko −
budějovického letiště, další chystá v
budějovické Besedě. Alba nabízejí
muzikál Malované na skle, skladby
Wolfganga Ama dea Mozarta, Jo −
hanna Sebastiana Bacha, Josepha
Haydna, Ludwiga van Beethovena,
Antonína Dvořáka i vystoupení
s Ivou Bittovou nebo violoncellistou
Jiřím Bártou,“ uvedl ředitel filhar −
monie Otakar Svoboda.

„Chceme hrát, být vidět, slyšet
a chceme, aby abonenti neseděli do−
ma jen tak bez ničeho, když někteří
sem chodí 30 let. Nemůžeme je pozvat
na koncert, tak jim nosíme cédéčka
s hudbou domů,” podotkl Svo boda.
CD bude časem i prodávat za symbo−
lickou cenu. Filhar monie kon certy zve−
řejňuje i na svém YouTube kanále a na−
táčí další, přijedou harfistka Jana
Boušková, mezzosopranistka Marké ta
Cukrová nebo Igor Orozovič. (pru)

Filharmonie rozdává CD z edice Covid

Covide, nezlob mě! – to je název
akce, kterou na 27. února chystá
Turistický spolek Lipenska. V rám−
ci této události se do Vltavy nebo
Lipna během jedné hodiny ponoří
několik stovek otužilců. Možná
i víc... Důvodem pořádání akce je
propagace otužování a krás Li −
penska, ale také zápis do České
knihy rekordů.

Koronavirus již celý rok svírá celý
svět a zlobí především podnikatele
v cestovním ruchu, tedy celý náš tu−
ristický region. Ruku v ruce s tím
roste popularita otužování, protože
zvyšuje imunitu proti virovým náka−
zám, a tedy i proti covidu.

„My tu nemoc respektujeme, ale
nebojíme se jí a nehodláme žít v je−
jím vězení. Proto pořádáme akci
Covide, nezlob mě a chceme do na−
šich ledových vod přilákat nejvíc
otužilců, kteří tu kdy byli,” uvedl Jiří

Mánek, předseda pořádajícího Tu −
ris tického spolku Lipenska.

Akce se bude konat pod širým
nebem a ponor otužilců do ledových
vod Lipenska se bude konat na ně−
kolika místech celé oblasti. To proto,
aby organizátoři zabránili většímu
shlukování lidí a byli schopni zajistit
potřebná hygienická nařízení mezi
účastníky, která pravděpodobně i na
konci února budou platit.

Nadšenci pro ledovou vodu a pro
lipenský rekord se za účasti komisa−
řů z pelhřimovské agentury Dobrý
den budou moci ponořit na osmi
různých místech: v Nové Peci, Horní
Plané, Černé v Pošumaví, Frym −
burku, Lipně nad Vltavou, Loučo −
vicích, Vyšším Brodu a Rožmberku
nad Vltavou.

„Na každém místě bude připrave−
no zázemí pro účastníky s vyhříva−
ným stanem pro převlečení, ale bu−

dou zde také připraveni profesionál−
ní zdravotníci z řad lipenské vodní
záchranné služby a Českého červe−
ného kříže, aby se každý u nás cítil
bezpečně,” řekl Mánek. Přesná mís−
ta i kontaktní osoby budou na webu
www.lipensko.cz

Velkou výhodou pro účastníky bu−
de, že partnery akce jsou provozo−
vatelé železničních spojů. České
dráhy, zajistí otužilcům zdarma do−
pravu z Českých Budějovic a do−
pravce GW Train, pak svými vlaky
bezplatně přiveze účastníky ze
Strakonicka, Vimperska, Volarska,
ale i z Českokrumlovska.

Vouchery pro bezplatnou dopravu
budou ke stažení na webu a facebo−
oku. Lipensko tímto projektem re−
aguje na poptávku široké veřejnosti
a spojuje mnoho zájmů. Otužování
je v poslední době velmi moderní
a trendy záležitostí. (pru)

Lipno plné otužilců – 27. února
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mně, abych se s vámi po−
dělil o naši trpkou zkušenost, která
již trvá pátým rokem, ale loni byla
skutečně hořká. Protože bych nerad
vytrhnul věci z kontextu, musím za−
čít stručně od počátku.
Každé 2–3 roky jezdím na aukci do
Hrusic u Prahy k Ing. Vávrovi pro
jednoleté plemenné beránky. Jedná
se o francouzské plemeno Texel,
jedno z nejlepších masných plemen
na světě. K prodeji je vždy zhruba
40–50 beránků a vyvolávací cena za
jeden kus je 9.000 tisíc Kč. Pokud
má zájem o nabízený kus více cho−
vatelů, následuje dražba a cena mů−
že být i několik desítek tisíc. Mně se
letos podařilo vydražit dva špičkové
beránky s  nejvyšším hodnocením
ER (elita rekord) a jeden z těchto be−
ránků měl nejlepší hodnocení z těch,
co byli v dražbě. S radostí jsem be−
ránky naložil do přívěsu a uháněl
k domovu. Moje nadšení ale nevydr−
želo ani 4 měsíce.

Loni v prosinci nás
totiž navštívil vlk 
V podvečer jsem k ovcím pustil to−
ho nejlepšího špičkového berana
a ráno ještě za tmy jsem ho našel na
louce rozsápaného od vlka. Když
jsem zadáveného berana viděl,
zmocnila se mě veliká lítost nad jeho
ztrátou. Beran mohl být zakladate−
lem několika set jehňat u nás, a pak
by šel do dalšího chovu, kde by opět
přinášel užitek. A potom jsem měl
obrovskou zlost na adresu ochránců
a příznivců těchto vlků a byl jsem
rád, že v té chvíli nestáli vedle mě.
Jen jsem si opětovně začal přát,
aby stížnost požadující snížení stavu
vlků, která byla nedávno podána
k Ústavním soudu, měla úspěch. Na
její podporu musím také argumento−
vat tím, že máme naše zvířata za −
jištěna tak dobře, že se nám ještě
nestalo, aby naše ovce nebo krávy
utekly z ohrady, někoho otravovaly
nebo způsobily někomu škodu.

Když chce stát umožnit skupině
nadšenců kochat se pohledem na
vlky ve volné přírodě, tak měl také
tyto šelmy zabezpečit tak, aby ne−
mohly páchat škody. Za tyto škody
se sice vyplácí náhrady, které však
nepokrývají skutečné ztráty. Nikdo

nám poškozeným neuhradí více −
náklady s tím spojené (kafilerie, ve−
terinář, léčení zraněných zvířat).
Další problém je, že se nikdo nezmi−
ňuje o závažné nemoci – „pastorelo−
za“ u ovcí, která se nedá léčit (pouze
preventivně očkovat, což je velice ná−
kladné) a jejíž spouštěč je i stres,
způsobený útokem vlka na ovce. 
Vlci pokaždé napadli naše ovce na
mém soukromém pozemku. Ptám
se – mám já špatně zabezpečena
zvířata, nebo má stát špatně zabez−
pečené své vlky?
Asi před rokem jsem slyšel v tele−

vizi úvahu od nějaké dvounohé „vl−
čice“, že prý o takových náhradách,
jaké dnes dostávají chovatelé, se
dří ve nesnilo lidem ani nesnilo. Para −
doxně i já sám si ze svých daní při−
spívám na své odškodnění. Pro ta−
kové lidi mám jasný vzkaz. Zkuste si
představit situaci, jak jdete po chod−
níku nebo v parku s vaším pejskem

a z čista jasna se objeví jiný pes,
který je dostatečně vybaven svojí
velikostí i agresivitou, a vašeho mi−
láčka vám během okamžiku zabije.
Vaše následující pocity a chování si
dovedu představit. Bude to pro vás
a vaši rodi nu menší pohřeb. Možná
si i řeknete, proč se tohle té naší
šmud lince muselo stát, nikdy niko−
mu neublížila. No a vidíte, náš beran,
kterého jsme měli pojmenovaného,
také nikomu neublížil, také jsme ho
měli rádi a na rozdíl od vašeho pej−
ska náš beran nám mohl přinést
mnoho užitku. Rozdíl je v tom, že vy
jste šli po veřejné komunikaci, ale
nám vlci rozsápali berana na mém

pozemku. A teď to nejdůležitější.
Řekl bych vám, abyste neplakali,
protože dostanete náhradu.
Ochránci a příznivci těchto vlků
namítají, že je to původní druh.
Samozřejmě že ano, ale já se ptám,
k jakým druhům se vrátíme a jestli
i my se vrátíme do jeskyň a na stro−
my. Musíme si uvědomit, že lidí
na planetě rychle přibývá a maso
neroste v Kauflandu, ale u zeměděl−
ců, kteří musí každodenně tvrdě
pracovat. Bez toho by asi mohlo
být v  nabídce obchodů vlčí přední
a vlčí zadní.
Evropská unie uvolnila stamiliono−
vé částky na vybudování ohrad na
ochranu hospodářských zvířat proti
vlkům. Sám sebe se na to ptám a ta−
ké si odpovím. Samozřejmě, že jde
o naprosté mrhání finančními pro−
středky, a na druhé straně zdravotní
pojištovny odmítají proplácet důleži−
té zdravotní zákroky, konají se sbírky

na postižené děti. Já osobně se
dnes už nedivím ničemu.
Vlk není žádným ohroženým dru−
hem, jak si namlouvají jeho ochrán−
ci, ale je to živočišný druh, který se
dokáže hojně množit jak ve volné
přírodě, tak i v zajetí. Pokud by to byl
ohrožený druh, měl by se umístit do
obor, aby byl pod kontrolou a nedo−
šlo k jeho vyhynutí, ale to nehrozí.
Přírodní podmínky v naší republice
pro volný pohyb této šelmy jsou na−
prosto nevhodné.
Dotace do zemědělství činí nejvíc
ze všech dotací ČR. Sám bych byl
pro zrušení těchto pokřivených do−
tací a udělal bych to tak, aby každý

zemědělec byl slušně živ z toho, co
vyprodukuje ze své farmy. To by
ovšem znamenalo obrovský nárůst
cen všech potravin, a to by se nám
asi nelíbilo. Dotace do zemědělství
jsou vlastně dotace na potraviny pro
všechny z nás. Jednoduše řečeno.
Každý člověk, který si koupí v ČR
potravinu, díky dotacím do země −
dělství má ji levnou.
Všem, kteří mě chápou, upřímně
děkuji a těm, kteří krátce po narození
začali zelenat a také pak později pře−
mýšlet o teplých místečkách u „stát−
ního cecku“, vzkazuji: Nedělejte si
z naší přírody pokusnou soukromou
laboratoř, nebo to dopadne jako s ků−
rovcem. Jednou se ukáže a ten čas,
myslím není až tak daleko, že výrobní
sféra, nebude schopna táhnout a živit
tuny těchto „makáčů“. 

Jan Rendl, soukromý 
zemědělec z Chvalšovic
Kontakt – 606 540 387

Beran, který vlčí útok nepřežil, zůstal ležet na pastvině.

Jan Rendl hospodaří na rodinné zemědělské usedlosti v pošumav−
ské obci Chvalšovice, ležící nedaleko Čachrova na Klatovsku.
Malebná kopcovitá krajina v okolí obce je zvláště vhodná pro chov
skotu a ovcí. A právě ovce se staly objektem zájmu nového obyva−
tele Šumavy – vlka. Pro chovatele to přineslo o problém navíc, kte−
rý ovšem sami nevyřeší, protože jak známo sytý hladovému nevě−
ří. Pan Rendl se proto rozhodl napsat do Rozhledu, aby zazněl i tro−
chu jiný než ochranářský názor.

My o vlku a vlk za humny
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Chytili Satana!
Parádní kousek se podařil jiho−
českým kriminalistům. Na Pra −
cha ticku rozprášili nebezpečný
drogový gang. Jeho boss si říkal
Satan. Šlo o bývalého zápasníka.
Sedmatřicetiletý pachatel řídil dal−
ší tři členy skupiny, jednoho muže
a dvě ženy. 

Gang vyráběl a distribuoval vel−
ké množství drog na jihu Čech
i v cizině. Šlo především o pervi−
tin, marihuanu nebo extázi. 

Při prohlídkách domů a jiných
prostor policisté a celníci zajistili
mimo jiné půl milionu korun v ho−
tovosti, luxusní auta a zbraně. 

„Tři zadržení jsou obviněni z ne−
dovolené výroby a jiného nakládá−
ní s omamnými a psychotropními
látkami a jedy. Na zásahu se podí−
lelo 150 celníků a policistů,“ uvedl
mluvčí policie Jiří Matzner.

Odběratelé drog jeho – v uvo−
zovkách obchodní partneři, z ně−
ho měli velký respekt. Satan je za−
strašoval, nejspíš i zbraněmi, po−
kud mu někteří nechtěli platit. 

Kriminalisté zjišťují i další okol−
nosti, které by do případu mohly
vnést i další světlo. 

Stoletých je víc
Počet stoletých a víceletých na 
jihu Čech stoupá. Je to důkaz toho,
že život v kraji je kvalitní. Jen
v Čes kých Budějovicích jich loni
evidovali 27, v roce 2019 jich bylo
16 a před dvěma roky pouze šest. 

„Dlouhověkost je jednoznačně
výsadou žen, těch je 21, mužů
šest. Bývalo pravidlem, že jsem
za některými z nich vždy osobně
přišel a popřál jim hodně zdraví
k narozeninám, ale současný co−
vidový čas mi bohužel takové
setká ní neumožňuje. Uvidíme, jak
se bude epidemická situace dál
vyvíjet. Rád bych se samozřejmě
k těm to zvyklostem vrátil,“ řekl
českobudějovický primátor Jiří
Svoboda. 

Nárůst počtu obyvatel nad 100
let ve městě jen potvrzuje fakt, že
průměrný věk obyvatel v jihočes−
kém krajském městě a v celém
kraji se zvyšuje. Podle statistiků
byl v roce 2019 42,8 roku. V roce
2006 přitom průměrný věk Jiho −
čechů činil lehce přes 40 let. Sta −
tis tici předpokládají, že v roce
2070 bude průměrný věk v regio−
nu 47,4 roku.

Se ztrátou skončili loňskou sezónu
provozovatelé přívozů na lipenské
přehradě. Důvodem byla omezení
související s koronavirem. Napří −
klad přívoz v Horní Plané měl tržby
podle odhadů přibližně minimálně
o 15 procent nižší.

„Tržby byly zhruba 3,2 milionu
korun. Bývaly roky, kdy to bylo i 3,8
milionu. Bilance by byla ještě horší,
kdyby přívoz nevyužívali stabilní
klienti, což bývají například lidé,
kteří přes lipenskou přehradu dojíž−
dějí za prací,“ řekl starosta Horní
Plané Jiří Hůlka.

Cestu si tím výrazně zkrátí. Po vo−
dě dělí Horní Planou s druhým bře−
hem přehrady vzdušnou čarou při−
bližně dva kilometry. Podél nádrže
pak cesta mezi stejnými místy trvá
několik desítek minut.

Lodní doprava v Horní Plané
skončila v pondělí po devíti měsí−
cích. Je to kvůli mrazu. Prakticky je−
diným důvodem, kdy předčasně
přerušuje provoz, bývá počasí.

Například loni přívoz končil sezo−
nu až v březnu, a to jen kvůli pravi−
delné údržbě. Od dubna zahájil pro−
voz znovu. Ve Frymburku, kde také
zajišťují dopravu přes lipenskou pře−
hradu, zaznamenali meziroční pro−
pad ještě výraznější. Ve standardní
sezoně převezli na 70 000 lidí, ale lo−
ni to bylo o 30 procent méně. (pru)

Přívozy ve ztrátě

Asi největší objev od nalezení re−
likviáře sv. Maura způsobil ne −
jenom v českých církevních kru−
zích rozruch. Při loňském archeo−
logickém průzkumu kostela sv. Jiljí
v Milevsku se podařilo najít kovový
hřeb, který má pocházet z kříže, na
němž byl ukřižován Ježíš Kristus.

„Jestli skutečně pochází ze svaté−
ho kříže, se však nikdy najisto nedo−
zvíme,“ říká čtyřiačtyřicetiletý geo −

informatik z organizace Naše histo−
rie Jiří Šindelář, s týmem nalezl
v milevském klášteře hřeb, který by
mohl pocházet z Kristova kříže.

Do Milevska se dostal nejspíše se
stavbou kláštera. Do zdi pak nejspíš
kolem roku 1420 při husitských vál−
kách. Relikvie se zcela jistě stane no−
vým turistickým lákadlem. Zůsta ne
totiž v Milevsku. Bude součástí expo−
zice, takže jej časem uvidí tisíce lidí.

Teď ho čeká konzervace. Nejde
jen o hřeb, protože odborníci mají
z místa dalších asi 120 artefaktů.

„Dřevěný relikviář je rozpadlý na
spoustu malých kousků, nalezli
jsme více různých kovových ozdob,
rybičku, křížky. Především předměty
ze stříbra a zlata musí konzervátor
očistit a zajistit jejich stav tak, aby
dále neprocházely nevratnými změ−
nami,“ dodal Šindelář.

Víko schránky původně tvořil ma−
sivní zlatý plech s tepaným nápisem
IR. Písmena lze v daném kontextu
chápat jako zkratku pro latinské –
Iesus Rex, tedy Ježíš Král.

Milevský premonstrátský klášter
je nejstarší klášter v jižních Čechách
a jedním z nejstarších u nás. Založil
jej Jiří z Milevska a budoucí první
opat kláštera Jarloch. Za husitských
válek byl klášter vypleněn. (pru)

Hřeb z Kristova kříže zůstane v Milevsku

Kovový hřeb, který má pocházet z kříže,
na němž byl ukřižován Ježíš Kristus.

Milevský premonstrátský klášter je nejstarší klášter v jižních Čechách.
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,Jednoho svého klienta jsem se
zeptal, co je pro něho štěstí. Bez
většího přemýšlení mi odpově−
děl, že štěstí je to, že nedostal
covid 19. V ten okamžik jsem si
uvědomil, jak nás každodenní
covidová situace negativně ovliv−
ňuje. Velký podíl na tom mají mé−
dia včetně internetu. Od rána do
noci nás nepřetržitě masírují nej−
různějšími informacemi, které u
většiny lidí vyvolávají strach.
Podle mé věštby je to u více jak
50% lidí a bohužel to číslo bude
narůstat. 
Roku 2002 vznikla slavná studie, v
níž její autor Jeffrey Johnson z
Columbijské University shromáždil
údaje za 17 let pozorování dětí. 
Zjistil, že čím více děti sledovaly
v dětství televizi, tím násilnější sklo−
ny projevují v dospělosti. To se týká
i dospělých, i když ne v takovém
množství jako u dětí. Ale už to trvá
rok a vypadá to, že problém hned
tak neskončí. Proto doporučuji sle−
dovat jen zprávy TV Prima, TV
Nova a ČT, a to jen maximálně jed−
nou denně, a ne večer před spa−
ním. Je více než jasné, že negativní

zprávy a nejistota vyvolávají strach.
Strach je náš největší nepřítel.
Dostává se do našeho podvědomí
a zcela nám mění osud,
protože vše chno máme
v hlavě. Je třeba se
radovat ze života a
štěstí je v tom, že
se přestaneme
bát změn. Svět se
nebude věnovat
tomu, aby nás
učinil šťastnými.
Musíme sami si
najít čas a prostor k
tomu, abychom přijali
změnu a našli v ní radost
ze života, štěstí, životní poho−
du. Podle mých věšteb je to právě
strach, který v nás vyvolá stres a
ten je spouštěčem většiny nemocí.
Základní podmínkou prevence
proti stresu je mít schopnost přijí−
mat energii na 100 procent, dále
minerály, vitamíny a ostatní důležité
látky. Posilujte imunitu. Nejlepší a
nejúčinnější prevencí proti stresu je
sex, dále pohyb alespoň 45 minut
minimálně 2krát (lepší 3x) týdně,
masáže těla a páteře – zejména
krční části, fyzická práce, procház−
ky, čtení knihy a hudební terapie.
Velmi dobrá jsou dechová (jogistic−
ká) cvičení: nadechnout zhluboka
až do břicha, chvíli zadržet a vyde−
chnout ústy. Provádějte 3krát týdně
10 až 15 minut. Tím prokysličíte
mozek. Stres (strach) odebírá z na−
šeho organismu velké množství

energie, vitamínů, minerálů, proto
je vhodné užívat vitamíny a minerá−
ly, „dobíjet“ organismus z náhrad−

ních zdrojů energie (stromy,
voda). Tím současně

posílíme imunitní
sys tém, což je za−
tím jediná známá
možnost, jak zvý−
šit odolnost proti
virům a infekcím.
Dbejte na to,
aby ste v místnos−

ti měli hodně svět−
la a čerstvého vzd u −

 chu. Nedo po ručuji
zatahovat žaluzie.

Nebojte se změn a dopřejte
si čas a prostor k tomu, abyste je
přijali. Nastala doba, kdy musíte
být flexibilní a jak říkám: Není umě−
ní dělat, co nás baví, ale najít zalí−
bení v tom, co děláme. Čas od ča−
su musíte být připraveni na změnu,
začít znovu a štěstí je smířit se
s tím, že některé věci nelze změnit. 
Když to sděluji svým klientům, vel−
mi často se mi
zeptají, jak dlou −
ho nás ještě
bude covid 19
trápit. V křišťá−
lové kouli vidím,
že u nás 2 až 3 roky a covid bude
mít celkem 5 a více mutací, což je
u každé infekce. Ale je třeba počí−
tat s tím, že covid 19 se přidá k
dalším cca třinácti infekcím, kte−
rých se lze jen obtížně zbavit. Než

bude problém uspokojivě vyřešen,
může uplynout 5 až 10 let, protože
nejdříve budou muset být vyvinuty
vakcíny 2. generace (cca do roka)
a léky (cca do tří až pěti let).
Chlamydie jsou známy 100 let, má
je skoro každý a dodnes není lék,
vždy se jen antibiotiky utlumí do
spící formy. Chřipkou či stresem
se vždy probudí.
Už nic nebude jako dříve.
Všechno máme v hlavě, a proto je
nutné si najít náhradní program jak
v oblasti zábavy, tak mnozí i v ji−
ných a nových pracovních příleži−
tostech. Změna se nepřizpůsobí
nám, práce nemá „nožičky“ a jako
tomu bylo již dříve, bude nutné
cestovat za prací. 
Na současnou situaci nemá
smysl nadávat, protestovat. Asi
každý ví, že tím se problém nevy−
řeší. Je třeba to brát jako osud.
Vtipálkové straší, že „líp už bylo“.
Tak nebylo, bylo hůř – např. na
Černou nemoc v r. 1272 až 1352
vymřela třetina Evro py (na dnešní
počet obyvatel je to 250 milionů
zemřelých). Špa nělská chřipka,
která probíhala přibližně 2 roky, a
to v letech 1918–1920, zabila až
100 milionů obyvatel.
V roce 2019 se psalo, že už nyní
umírá ročně asi 700 000 lidí v dů−

sledku infekcí
od bakterií,

odolných vůči
antibiotikům. Svě −

tová zdravotnická
organizace (WHO)
předpokládá, po−

kud svět nepodnik−
ne razantní akce, že kolem roku
2050 budou bakterie zabíjet ročně
10 milionů lidí.
Na závěr lze jen připomenout, že
každá krize je hnacím motorem po−
kroku. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Čas od času musíme být
připraveni začít znovu

Národní pivovar chystá novinky
I přes covidovou situaci a jistou formu krize chystá Národní podnik
Budějovický Budvar letos investice za stovky milionů korun. Plánuje novou
linku na stáčení piva do plechovek, protože prodeje v těchto baleních rych−
le rostou. Koncem roku zřejmě začne stavět novou varnu, dokončí také
kapa city hlavního kvašení. To vše vyjde na zhruba půl miliardu korun.

„Pojedeme hodně podobně v celkových investicích jako v loňském roce.
Budeme dokončovat rozšíření kapacity hlavního kvašení, tam se dostaneme
na finální úroveň, kterou jsme chtěli. Už bychom měli mít dokončenou
projek tovou dokumentaci a ke konci roku rozjet stavbu varny,“ řekl ředitel
pivo varu Petr Dvořák.

Národní podnik loni prodal kvůli dopadům koronaviru víc baleného piva
a méně sudového. Uspíšil proto plán a investuje do nové plechovkové linky.
V roce 2019 prodal v plechu přes pětinu piva, zhruba 370 000 hektolitrů.

Budvar má tři linky na stáčení do lahví. Kvůli tomu, že loni stouply prodeje
baleného piva, řešili zde problém s přepravkami: na konci letní sezony mu
již scházely, musel přikoupit další. (pru)
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KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 21049        

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 21050

KOUPÍM FOTOAPARÁ−
TY z  období ČSSR
(Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci
z pozůstalosti – náby−
tek, obrazy, chromové
lustry a lampičky, šav−
le, bajonety, vzduchov−
ky, porcelán, sklo, ho−
dinky, odznaky, medai−
le a vyznamenání – ci−
vilní i vojenské, pohle−
dy, bižuterii, mince, 
vánoční ozdoby. Tel.
603872698 PM 20034        

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Tele   funken
aj. Hodiny, hodinky  ná−
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stop −
kami i bez. Porce lánové
a ko vové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trum −
petu aj. staré věci do 
r. 1960.  Vykou pím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sbě ratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 21056 

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

nábytek. Stav nerozho −
duje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80222

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

KOUPÍM LP gramo −
fonové desky a staré 
pohledy. i celé sbírky.
Přijedu. 721442860. RR
21038

KOUPÍM tento typ židlí
a tento typ komod. Stav

nerozhoduje. Stačí 
napsat SMS či 

pro zvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

MÁTE doma nábytek a chro −
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 /
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. 
Od povím.  RR 80225

PRODÁM požárně odolné
bezpečnostní dveře Solo −
door DPB2, šíře 80 cm, vý−
ška 200 cm, levé, dekor
olše, včetně bezpečnostní−
ho kování Rostex BKR1,
100% stav. Za velmi přízni−
vou cenu. Plzeň. Infor mace
na tel. 732162602

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 osvět lení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušo vickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k oka mžitému pou−
žívání. Zajiš tění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 21046  

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kladače s  rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Tel.: 604867469 PM
21048 

PRODÁM suché palivo−
vé dřevo, štípaný smrk, 
850 Kč za prostorový
metr. Tel.: 604867469. 
PM 21051 

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.  

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW,
Opel, FIAT, Hyundai,
Honda, Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 21065 

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu, vhodnou k re  kons −
t rukci, tel.: 606916148.
RR 21046

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

stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de mon −
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052  

36/185 nekuřák, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k  vážnému seznámení.
Nekuřačku, která také hle−
dá partnera pro život.
Mám rád filmy s akční té−
matikou, komedie, horory
a české filmy. Rád cestuji,
chodím na procházky
a navštěvuji kulturní akce.
Jsem z  okresu Beroun.
Tel. 604969788, e−mail: 
lovehvezd@seznam.cz.
PM 21003  

32 LETÝ MUŽ pracující
v Německu, finančně za−
jištěný, sport, cestování,
rybaření hledá ženu
k  sezná mení do 35 let.
Toulky přírodou a pro −
žití hezkých chvil spo −
lu. Tel.: 721 859 993
PM 21029  

PŘEVEDU záznamy z vi−
deokazet na DVD nebo
flešku, levně. Tel.
777554484  KŘI PM
21008 

JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré
československé moto cy −
kly všech značek, v ja ké m −
 koliv stavu i jed not livé 
díly. Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a ser io z ní
jednání. Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@seznam.cz.
RR 21091

RODINNÝ DŮM 90 m2,
pozemek celk. 950 m2,
garáž. Olšany, okr. KT.
Tel.: 723803779. RR
21042
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 21001

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.

Pokud nejsou adresa nebo 
telefon uvedeny v inzerátu, tak je

telefonicky NESDĚLUJEME !

Pokud inzerát končí značkou 
PM (+číslo), zasílejte prosím 
písemné odpovědi na adresu 
plzeňské redakce Rozhledu: 

Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996
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Uzávěrka řádkové inzerce je 18. února 2021

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
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Dva zásadní obchvaty, které ule−
ví dopravě, by se letos měly za−
čít stavět na jihu Čech. První bu−
de u obce Dolní Lhota na Jindři −
chohradecku, na hlavním tahu
z Českých Budějovic na Jindři −
chův Hradec, druhý pak má vést
kolem Kardašovy Řečice. 

Ředitelství silnic a dálnic už vy−
psalo výběrová řízení. Půjde o tří
a čtyřkilometrové úseky. Náklady
na stavbu obchvatů jsou ve stov−
kách milionů korun. „Obchvaty
mají zlepšit plynulost dopravy,
provoz bude bezpečnější. Klesnou
také emise, což bude znát na ži−
votním prostředí. Místy projedou
tisíce osobních i nákladních vozi−
del,“ uvedl Adam Koloušek z čes−
kobudějovické pobočky ŘSD.

Zvláště si oddychnou obyvatelé
městečka Kardašova Řečice, ku−
dy míří nyní veškerý tranzit 
směrem od Tábora, Soběslavi na
Jindřichův Hradec, případně 
směrem na Vídeň. Právě v centru
městečka se od dopravy uleví.
Místní obchodníci si jsou sice vě−
domi toho, že ubude i zákazníků,
ale vždy je to něco za něco.

Oba obchvaty by mohly být do−
končeny do tří a pěti let. Samo −
zřejmě s ohledem na vývoj situace,
případně neočekávané potíže, kte−
ré ovšem při každé stavbě mohou
nastat. Kromě jiného se už začalo
se stavbou dalšího obchvatu, a si−
ce okolo Chýnova na Táborsku, ku−
dy zase jezdí veškerý tranzit smě−
rem na Humpolec a Jihlavu.. (pru)

INZERCE Dočkají se obchvatů




