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Stejně jako loni se ani letos ne−
uskuteční soutěž Vesnice roku.
Důvod zůstává rovněž stejný,
přetrvávající pandemie korona−
viru. Potvrdil to náměstek hejt−
mana pro jihočeský venkov
Pavel Hroch.

„Od vyhlašovatelů soutěže,
kterými jsou Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo země−
dělství, Spolek pro obnovu ven−
kova ČR a Svaz měst a obcí ČR,
jsme bohužel obdrželi zprávu, že
se k 1. únoru rozhodli nevyhlásit
soutěž Vesnice roku v roce 2021.
A to kvůli přetrvávajícímu výsky−
tu a šíření koronaviru na území
České republiky, ale i mimo něj,“
uvedl Hroch.

Zatím posledním vítězem jiho−
českého kola Vesnice roku a dr −
žitelem Zlaté stuhy se v roce
2019 stala obec Čejetice na
Strakonicku. Takový vítěz vždy
kromě ocenění získává i finanční
odměnu, kterou využívá pro
zkrášlení lokality nebo pořízení
například chytrých technologií
a podobně. 

Tradice soutěže Vesnice roku
sahá do roku 1995 a postupně
se stala fenoménem českého
venkova. Jejím cílem je zvidi −
telnění obcí, ve kterých se snaží
obyvatelé i samosprávy udržo −
vat a rozvíjet společenský život,
tradice či představovat zdařilé
projekty. (pru)

Dobrý nápad, ale maličko s křížkem
po funusu, tak hodnotí mnozí obča−
né, ale i odborníci na turismus, ná−
pad Českých Budějovic. Chtějí do
krajského města implementovat
takzvané smart koloběžky.

Elektronická „vozítka“ by měla
posloužit k rychlému přesunu lidí
z domova do práce, do školy nebo

na schůzku. Jenomže například
v Praze, kde fungují leta, nezažívají
zrovna boom, spíš naopak. Jsou
často demolována a ti, co na nich
jezdí, ohrožují chodce i motoristy.
Ale také sami sebe.

Budějovická radnice uvažuje o za−
vedení půjčoven elektrokoloběžek.
Projekt takzvaného sharingu čili sdí−

lení těchto dopravních prostředků na−
bízí městu vytvořit síť sdílených kolo−
běžek společnost Bolt, která ji provo−
zuje ve 40 světových městech.

Navazuje tím na trend minima −
lismu, do kterého patří i sdílení aut
a dalších užitkových předmětů a
strojů s filozofií, že některé věci je
výhodnější si půjčovat.

„Určitě jsem pro. Diskutovali jsme
o tom na posledním jednání komise.
Mimo cyklistiky je to dobrá příleži−

tost, jak odlehčit automobilové
a hro madné dopravě ve městě,“
zmínil člen dopravní komise města
Lukáš Bajt. „Je to hezký nápad, ale
stejně jako jinde na tom mnozí ne−
umí jezdit, jiní jezdí jak zběsilí a další
se k tomu chovají tak, že jsou často
rozbité. Ulice měst pak lemují polo−
žené nebo postavené zelené kolo−
brndy, jak jim to doslova vypadne
z ruky,“ myslí si někteří občané.

Zatím poslední vesnicí roku jsou Čejetice na Strakonicku Zdroj: archiv

Koloběžky v ulicích?

Vesnice roku zase nebude!

... pokračování na straně  2
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Letos sice oslaví 35. narozeniny,
ale pořád vypadá nejméně o de−
set méně. Rodák z jižních Čech,
herec Jan Hofman není jen ten
„David z VéKáVéček, tedy seriálu
Velmi křehké vztahy, které mimo−
chodem televize nyní reprízuje,
ale jde o zkušeného divadelního,
filmového i televizního herce.

Žije, podobně jako jeho bratr,
fotograf Pavel Hofman, v Praze, ale
jak může, prchá domů na jih, na
Netolicko, kde má rodinu.

„Domů na jih se vracím rád,
a zvlášť v téhle podivné době mám
na rodinu více času. Jinak ale žiji

v Praze,“ svěřil se herec Vršovic −
ké ho Divadla Mana i herec Vino −
hrad  ského divadla Jan Hofman.

Jeho mladistvý vzhled a subtilní
postava jej předurčují k rolím věč−
ných mladíků. Zahrál si ale i mla−
distvého vraha, stejně jako
milovníka. Do budoucna má
slušně kariérně našlápnuto.
A když bude mít stále štěstí
na režiséry, kteří mu budou
dávat šanci před kamerou, a
je jedno, zda televizní nebo
i filmovou, pak z něj bude
za pár desítek let obrovská
hvězda.

„Seriál VKV nesleduju,
protože nemám doma tele−
vizi. Je to už hrozně dlouho,
a asi bych nevydržel pohled
na sebe,“ říká s úsměvem

Jan Hofman s tím, že jako na
vzpomínku se na to podívá, proto−
že tam tehdy také potkal spoustu

moc fajn kolegů. „Rád si při tom
zavzpomínám, ale deset dílů si ne−
pustím,“ dodává Hofman.

Sám vystudoval Pražskou kon−
zervatoř v oboru hudebně drama−
tickém. Ve Strašnickém divadle

působil od roku 2005 a zahrál si
v řadě inscenací. Ve Švandově
divad le na Smíchově hrál v insce−
naci Peníze od Hitlera, dále pak
ve hře Casanova v lázních či
KAI/ABE 2011. Působil také
v Divadle Na Prádle, Městských
divad lech pražských, Divadle na
Vinohradech, Divadle na Jezerce
i Národním divadle.

Filmových a televizních rolí ne−
má na svůj věk zrovna málo: od
Procesu doktorky Kalendové přes
seriály Bazén, Kriminálka Anděl,
Ulice, Velmi křehké vztahy až po
Ach, ty vraždy! s Jiřinou Bohda −
lovou, kde hrál mladého vraha.

Možná by se mohl častěji obje−
vovat v pohádkách. Kdo ví, třeba
další správné šance přijdou. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jan Hofman
Postaví a opraví

mosty
Více než 230 milionů korun inve−
stuje letos Jihočeský kraj do
stavby a rekonstrukce dosluhu −
jících mostů. Ve skutečnosti tak
nahradí čtyři staré mosty na
Táborsku a jeden na Jindřicho −
hradecku. Vypsání zakázek na
projekty schválila na svém zase−
dání rada Jihočeského kraje.

„Nové stavby nahradí dosa−
vadní nevyhovující mostní konst −
rukce, které budou odstraněny,”
řekl náměstek hejtmana pro ve−
řejné zakázky Pavel Klíma.

Nejnákladnějším projektem
bu de výstavba dvou mostů
v Plané nad Lužnicí na Táborsku.
Předpokládaná cena je v součtu
více než 190 milionů korun.
Levnější budou stavby mostů
v Zářičí u Mladé Vožice na Tá bor −
sku, na hrázi rybníka u Potočné
na Jindřichohradecku a u obce
Vřesce na Táborsku.

Dalších šest mostů chce v le−
tošním roce na silnicích první 
třídy na jihu Čech opravit Ředi −
telství silnic a dálnic.

„Budou to mosty u Českého
Vrbného poblíž Českých Budějo −
vic, na I/22 ve Strakonicích, dva
na tahu I/39 na Českokrumlov −
sku i most v Jindřichově Hradci,“
upřesnilo ŘSD.

S rekonstrukcí a stavbou most −
ních propojení souvisí pochopi−
telně dopravní omezení. Řidiči si
tak budou muset zvyknout na ně−
jakou dobu jezdit jinudy. (pru)

není jen „David z VKVéček“

Hofman Jan a Cilek Václav “Ach ty Vraždy” 

Jan Hofman v seriálu Semestr 

Výhodou Budějovic je, že má po−
měrně zásadní síť cyklostezek.
Ovšem mnozí právě na elektro−kolo−
běžkách jezdí i mimo ně, dokonce 
v hustém provozu. „Zatím o tom
diskutujeme a zvažujeme možnosti.
Podobných nabídek máme totiž
víc,“ poznamenal náměstek primá−
tora pro dopravu Viktor Lavička. 

Objevili se totiž i odpůrci tohoto
systému dopravy, kteří odkazují na
problémy motorových koloběžek
v Praze. Tam zaplavili jejich řidiči tu−
ristické trasy a ohrožují i chodce.

Někteří nezodpovědní uživatelé ne−
chávají stroje odložené na jiných mís−
tech, než která k tomu jsou určena.

Podle zastánců tohoto cestování
je přece jednoduché sledovat, kdo
koloběžku použil naposledy a toho
pak případně postihovat za to, že ji
neodložil na správné místo nebo ji
poškodil. Minuta jízdy je okolo 4 až
5 korun. Po dalších pěti minutách
se cena snižuje. Platí se prostřed−
nictvím mobilní aplikace. Zatím není
rozhodnuto, zda jihočeská metropo−
le zelené koloběžky mít bude, nebo
zůstane jen u nápadu. (pru)

... dokončení ze strany 1�

Koloběžky v ulicích?
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Češi bojují s vlhkými domy 
Vlhkost může za vznik plísně a alergií

Každá pátá česká domácnost
se potýká s vlhkou nemovitostí
a plísněmi. Plísně způsobují
zdra votní problémy, vlhké zdi
špatně izolují a vlhkost trvale po−
škozuje nemovitost. Češi chtějí
problém řešit, ale pro mnohé
z nich je hlavní bariérou finanční
náročnost. Trvalým a finančně
přívětivým řešením je přitom
osmo technologie odvlhčení.

Vlhkost a plísně jsou problémem
nejen starších domů, ale často
i novostaveb. Nejrozšířenější příči−
nou je vlhkost způsobená vadnou
nebo nikdy neprovedenou izolací
proti vzlínání zemní vlhkosti. Pro −
blémy s vlhkostí v našich domo−
vech je nutné razantně řešit, proto−
že vlhkost a plísně představují 
nejen estetický problém, ale jsou
také původcem vážných zdravot−
ních potíží. „Nebezpečné jsou
mikroskopické spory, které plíseň
vypouští do ovzduší. Když se spo−
ry dostanou do dýchacího ústrojí,
mohou vyvolávat alergie, dý −
chací obtíže, zápaly plic a někdy
i astma,“ upozorňuje na nebezpečí
lékař Zbyněk Mlčoch.

Plísně mohou 
za alergie i astma

Řešením, jak předcházet vzniku
alergií a astmatu, je natrvalo se
zbavit vlhkosti a plísní v interiérech.
„Nedařilo se nám zbavit se vlhkosti
v domě a nemohli jsme do sta −
vebního řešení příliš investovat.

Vypadalo to, že se budeme muset
odstěhovat, protože se u dcery za−
čaly objevovat příznaky astmatu.
Nakonec nám pomohla moderní

technologie odvlhčení zdiva, která
zafungovala a mohli jsme si ji fi−
nančně dovolit,“ říká Markéta
Havlíková, matka tříleté Natálky. 

Tradičně se k řešení odvlhčení
nemovitosti používalo podřezání
zdiva nebo chemická injektáž.
Tyto metody jsou ale stavebně
nároč né, ničí se zdivo a případně

potrubí nebo kachličky v kou −
pelně. Metoda vysoušení zdiva na
bázi osmo technologie je přibližně
o 60 procent levnější než tradiční

způsoby odvlhčování. V praxi se
tyto systémy spolehlivě používají
již 30 let, životnost zařízení firmy
OsmoDry.cz je přitom minimálně
půl století.

Osmo technologie 
řešením pro vlhkost 
v domě

OsmoDry® využívá techno −
logie, sloužící k neinvazivnímu
a bezelektrodovému vysoušení
zdiva. Přístroj díky ní v konečném
důsledku zpomaluje vzlínání vody,
a tím do velké míry zbaví vaše zdi
vlhkosti.

Instalace systému je dnes po−
dobně náročná jako pověšení
obra zu na zeď. Na stěně pouze visí
krabička zapojená do elektřiny,
která trvale pracuje na odvlhčo −
vání zdí. Značná část objektů se
dá tímto způsobem odvlhčit, po−
soudit vhodnost technologie však
vždy musí odborník.

Tato technologie odvlhčení se
dá použít u všech druhů zdiva,
nadzemních i sklepních prostor.
Odvlhčují se tak rodinné domy,
bytovky, školy, ale i památkově
chráněné objekty.
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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:

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

Obce získají miliony od kraje
Dotaci až 30 milionů korun mohou
získat jihočeské obce od kraje.
Jedná se o finanční podporu na in−
vestiční akce. Hejtmanství kvůli to−
mu zřídilo investiční fond, který le−
tos obcím uvolní 200 milionů korun.

„Hlavním účelem založení fondu
je přispět obcím a městům na inve−
stice do veřejné služby, školství,
sportu, kultury či společenského ži−
vota,” uvedl jihočeský hejtman
Martin Kuba. Kraj tím chce pomoci
obcím s projekty, na něž by z vlast −
ního rozpočtu neměly dostatek pe−
něz. „Jihočeši často ani neví, k če−
mu je ten kraj dobrý, a my chceme,
aby jim kraj pomáhal přímo v místě,
kde bydlí,” řekl hejtman.

Zájemci o podporu najdou více
informací na webu kraje. Obce mo−
hou žádat o dotaci na základě při−

pravených investičních projektů na
svém území. Z fondu lze poskytnout
na plánovanou akci a konkrétně sta−
novený účel částku až do výše 50
procent celkových nákladů.

Udělení grantů pro jednotlivé pro−
jekty pak budou schvalovat krajští
zastupitelé. Podle Kuby tím zájemci
o podporu mohou získat peníze na
projekt z více zdrojů.

„Díky tomu, že spojíme financo−
vání z kraje, obce a případně státu,
můžeme pro Jihočechy postavit bě−
hem roku spoustu staveb, které by
bez toho ještě dlouho nevyrostly a
na které třeba roky čekají. Když po−
můžeme obcím 200 miliony z kraj−
ského rozpočtu, může to znamenat,
že se nakonec prostaví stavby za
500 milionů korun,” dodal hejtman
Kuba. (pru)

Zámek v Jistebnici na Táborsku,
který původně patříval rodině
baro na Nádherného, má po něko−
lika letech konečně nového maji−
tele. Objekt a polovinu přilehlého
parku koupil podnikatel Ivan Sví −
tek. Na druhou polovinu anglic −
kého parku má nový majitel před−
kupní právo.

„Zatím nemáme informace o tom,
jaký má nový majitel se zámkem 
záměr, ale věřím, že se brzo potká−
me a probereme možnosti,“ řekl
starosta Jiří Popelka.

Novogotický zámek byl postaven
koncem 19. století a v nabídce jej
měla realitní kancelář. Před třemi 
lety byl zámek nabízen za cenu 

i kolem 50 milionů korun, nyní byla
cena daleko nižší.

Zámek, který rodině Scholleových
byl v minulém režimu zabaven, poté
užívala armáda. Syn původních ma−
jitelů Petr Scholle jej v polovině
90. let získal v restituci zpět. Sám jej
opravovat a využívat nechtěl, proto
ho nabídl k prodeji.

K zámku původně patřil i ovčín
Tisová, který už dříve koupila spo−
lečnost z Prahy, která vlastní i golfo−
vý areál na Čertově břemeně. 

Scholleovým patří také rybník
Smolík v Jistebnici. O něj má zájem
městečko, které by zde rádo vybu−
dovalo koupání, po kterém obyvate−
lé volají. (pru)

Zámek konečně prodán

Zámek Jistebnice má nového majitele. Zdroj: Archiv 
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej
prodáte. Je známo, že se stále vy−
skytuje v této oblasti mnoho nepo−
ctivců. Máme pro Vás tip,
kde se zaručeně nemusíte
žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte ga−
ranci nejvýhodnější ceny
za výkup.

Ve Zlaté Bance se mů−
žete nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný
a profesionálně proškole−
ný personál, který posky−
tuje bezplatné odborné po−
radenství a individuální
přístup k zákazníkovi. Pro −
dávat můžete používané či

dokonce poškozené zlaté, ale i stří−
brné šperky. Dále je možné zpeně −
žit i jiné předměty, např. stříbrné 
pří bo ry, zlaté a stříbrné zubní korun−
ky, mince, investiční zlato i stříbro.
Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplat ně informovat. Manažer nám
sdělil, že: „V současné době se cena
ryzího zlata pohybuje na Londýnské
Burze kolem 38 000,− Kč za unci.
Zákazníkům garantujeme nejlepší
výkupní ceny a profesionální a pocti−
vé jednání.” Neváhali jsme a zeptali
se při opětovné návštěvě Zlaté
Banky v Plzni jedné ze zákaznic
na to, jak byla s prodejem svého zla−
ta či stříbra spokojena. Dozvěděli

jsme se, že se jmenuje paní  Plav −
cová a do Zlaté investiční banky při−
šla prodat  zlaté náušnice,  prsteny
a ře tízky, za něž nakonec získala
11200,− Kč. „Jsem moc spokojená,

ani mě nenapadlo, že můžu
dostat tolik peněz. Jednání na
úrovni, ochota a slušnost to se
hned tak nevidí, mohu jenom
doporučit,” říká s nadšením

paní Plavcová.
Prodej  zlata  je  při  dnešních

ce nách  velmi  výhodný  způsob
znovuzhodnocení  peněz, tak nevá−
hejte ani Vy.

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

CENA ZLATA JE STÁLE NA VRCHOLU

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit 
ke skutečným odborníkům. 

Na Šumavě monitorují losy
Monitoring losa evropského zahájil
Národní park Šumava ve spoluprá−
ci s dalšími organizacemi i veřej−
ností. Cílem akce je zjistit, kolik ku−
sů této zvěře na území žije. Podle
odhadů se na Šumavě a v okolí vy−
skytuje přibližně 15 jedinců.

„Samozřejmě, že se nikdy úplně
přesně nedozvíme, kolik kusů losa
zde žije. Ale tato akce má pomoci
v tom, abychom aspoň přibližně vě−
děli, o jak velkou populaci se jedná,”
řekl mluvčí parku Jan Dvořák.

Monitoring se zaměřil na Šumavu
a okolí lipenské přehrady. Na akci se
kromě národního parku podílejí na−
příklad i pracovníci Lesů ČR.

„Mapování losů je téměř detektiv−
ní práce. Přestože los evropský měří
i více než dva metry, dá se ve volné

přírodě jen velmi těžko zahlédnout.
Součástí monitoringu jsou tak dlou−
hé hodiny strávené v terénu a také
množství nachozených kilometrů,”
dodal Dvořák.

Dodal, že nejčastější známkou
výskytu je trus. Analýza jeho DNA
určí konkrétního jedince.

Los evropský je největší přísluš−
ník čeledi jelenovitých. Dospělý sa−
mec váží až 450 kilogramů a dosa−
huje výšky v kohoutku 235 centi−
metrů. Jejich výskyt je vázán na
mokřady a oblasti s vodní plochou.
Na území současné České republiky
losi kvůli lovům vyhynuli mezi 12.
a 15. stoletím. Ve druhé polovině
20. století do Česka začali migrovat
z Polska. Nyní jich ve volné přírodě
žije jen pár desítek. (pru)

Los evropský žije i na Šumavě

Metropole zaplatila 
za skládky nejvíce

Jihočeská metropole zaplatila loni
za likvidaci odpadů na nelegálních
skládkách 5,1 milionu korun. Je to
nejvíc za posledních sedm let.
V roce 2014 přitom za stejné prá−
ce platily České Budějovice téměř
o čtyři miliony korun méně.

„V roce 2019 město platilo za lik−
vidaci takzvaných černých skládek
2,3 milionu korun. Výrazný nárůst
způsobila pandemie koronaviru.
Původně jsme počítali s rozpočtem
na likvidaci skládek 2,5 milionu, ale
realita byla taková, že lidé v karanté−
ně vyvolané šířením Covidu−19
a vyhlášeném nouzovém stavu svůj
čas věnovali gruntování, což se dá

pochopit, ale došlo tím k velkému
nárůstu odloženého odpadu kolem
separačních hnízd a kontejneřišť,”
uvedl náměstek českobudějovické−
ho primátora Ivo Moravec.

Lidé odpad často odkládali na růz−
ná místa i proto, že na čas byly za−
vřené sběrné dvory. Městská policie
na magistrát ročně předává stovky
podnětů týkajících se černých sklá−
dek. „Lidé zkrátka bohužel nedodržují
pravidla slušného chování. Proto jim
je musíme připomínat i za cenu pe−
něžitých pokut,” dodal Moravec.

Často bývá totiž velmi složité najít
skutečného viníka, který odpad odloží
mimo kontejnery a popelnice. (pru)
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Loňský rok se začíná opakovat.
Kvůli koronavirové pandemii hrozí,
že mnohé akce na jihu Čech se ani
letos neuskuteční, nebo budou jen
v omezené míře. Jak to bude na jaře
a v létě s festivaly, si doposud nikdo
neodvažuje odhadovat. Proto jsou
v nejistotě i pořadatelé festivalů.

Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov, ale třeba i táborský
Mighty Sounds pokryly loňské ztráty
způsobené koronavirem díky vlád−
ním kompenzacím i podpoře part −
nerů. Nicméně MHF letos ještě pro−
gram nezveřejnil, nespustil ani pro−
dej lístků.

Loni zrušený Mighty Sounds sice
program i vstupenky nabízí, ale
orga nizátoři jsou v nejistotě. Nevědí,
za jakých podmínek bude možné
koncerty pořádat.

„Letošní Mezinárodní hudební fes−
tival, který oslaví 30. výročí, je plá−
novaný od 16. července do 7. srpna.
Nabídne zahraniční umělce, jako je

tenorista José Cura, bubeník Billy
Cobham či houslistka Leticia More −
nová, kteří měli vystoupit loni. Na za−
hajovacím koncertu by měl zazpívat
Plácido Domingo. Jsem stále opti−
mistou, že nás to nechají za něja−
kých opatření uspořádat,” řekl prezi−
dent festivalu Jaromír Boháč.

Rozpočet by měl být 43,5 milionu
korun, z toho čtvr tinu tvoří příjmy
ze vstupného. Program zveřejní až
kolem 20. března.

„Děláme velké a nákladově drahé
koncerty, tak potřebujeme, aby tam
přišel nějaký počet lidí. Kdybychom
udělali kapacity, jak chceme, a stát
by nám to zakázal, vznikají další ná−
klady. Naštvete třeba 50 procent
návštěvníků, kterým budete muset
vrátit peníze, což je špatně, tak za−
tím čekáme,” podotkl Boháč.

Festivalu Mighty Sounds, který je
zaměřený na žánry ska, punk či 
reggae, se povedlo přesunout z loň−
ska na letošek, konkrétně od 9. do

11. čer vence, 90 procent kapel. Asi
70 procent hudebníků jezdí ze zahra−
ničí, návštěvníci z ciziny tvoří třetinu.

„Je pro nás důležité i to, jak to bu−
de vypadat ve vztahu s kapelami
z Evropy a Ameriky. Dva hlavní
headli neři, Dropkick Murphys a So −
cial Distortion, jsou americké kape−
ly, jde o to, kdy se rozhodnou, jestli
do Evropy pojedou,” uvedl organizá−
tor František Švadlena.

V nejistotě jsou i organizátoři dal−
ších festivalů, slavností a dalších
velkých akcí. Budou se rozhodovat
operativně. Bojí se však toho, že po−
kud spustí předprodeje a program
později, nemusejí být úspěšní.

„My fakt nevíme, co máme dělat.
Prodělek je taky kšeft, se říká, ale
tady to neplatí. Nikdo nám neřekne
nic. Loni to bylo tak, že se nic ne −
povolí, a pak přišli s tím, že venku
ano, ale bylo pozdě. Pak zase zaká−
zali festival v Ostravě. A my teď ne−
víme, co můžeme a co ne,“ říkají
mnozí a jen doufají, že se alespoň
od května do září budou moct exte −
riérové akce konat. (pru)

Nevědí, co s festivaly

MHF Český Krumlov se snad letos uskuteční. Foto: archiv MHF ČK

Turistů značně 
ubylo!

Úbytek turistů postihl loni jižní
Čechy kvůli koronaviru. V regionu
se ubytovalo přes mi lion lidí. Bylo
to skoro o 40 procent méně než
v roce 2019. Více tu ristů bylo jen
v Praze a na jihu Moravy. Do −
mácích turistů se na jihu Čech
ubytovalo meziročně o 16,7 pro−
centa méně, zatímco cizinců
o 77,5 procenta méně.

„Češi tvořili 87 procent hostů
v Jihočeském kraji. Loni se jich
v kraji ubytovalo 959.631, zbytek
byli cizinci. Turisté loni v Jiho −
českém kraji strávili 3,34 milionu
nocí, meziročně zhruba o čtvr −
tinu méně. U domácích turistů
počet strávených nocí v kraji klesl
o 11 procent, na 3,02 milionu,
zatímco u cizinců klesl o téměř
70 procent, na 319 000,“ uvedl
Český statistický úřad.

Jihočeský kraj přitom patří
dlouhodobě mezi nejvyhledáva−
nější místa v republice. Mezi
hlav ní lákadla pro turisty patří pa−
mátky, například zámky v Čes −
kém Krumlově a v Hluboké nad
Vltavou. Řada turistů také míří do
šumavského národního parku ne−
bo na Lipno. Pokles návštěvnosti
asi o deset procent zaznamenala
i jedna z tamních atrakcí, Stezka
korunami stromů.

Mnozí poskytovatelé služeb se
děsí i letošního roku. Situace je
zatím nejasná a nikdo neví, zda
nebudou restrikce i na jaře. To by
poškodilo turismus ještě více.
Přitom ne každý mohl díky kom−
penzacím přečkat. Bylo poměrně
dost podnikatelů a živnostníků,
kteří zkrachovali.

Dostaví D3
Dostavby dálnice D3 u Tábora, re−
spektive obchvatu města, kde trvá
už 15 let spor o krátký úsek, je
u konce. Stát pozemky vyvlastnil
a nebrání tedy nic dokončení,
respek tive rekonstrukci lokality již
hotové komunikace. Krajský úřad
rozhodl o vyvlastnění pozemku
bývalého motocentra bratrů Bra −
trán kových. Proti rozhodnutí se
nelze odvolat a ŘSD tak může
400metrový úsek dokončit. Zbý −
vající část D3 u Tábora by mohla
být dokončena do konce roku.
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V Táborské zoo mají radost z mláďat
Táborská zoologická zahrada, kte−
rá je jako všechny další v republi−
ce poškozena koronavirovou pan−
demií, má alespoň důvod k rados−
ti. Na přelomu roku se zde narodila
dvě mláďata zubra evropského.
Jde o pátý a šestý přírůstek tohoto
savce v zoo.

Jména pro mláďata volila veřej−
nost a pro samici vybrala Tatranka
a pro samce Tajfun.

„Možnost vybrat jméno nové sa−
mičce a samečkovi využilo opravdu
mnoho lidí, návrhů se sešlo 718.
Každý, kdo nám nějaké jméno na−
vrhl, od nás dostane drobnou od−
měnu. V nejbližší době všechny bu−
deme kontaktovat s bližšími infor−
macemi o předání odměn,” prozra−
dil  Filip Sušanka.

V zoo nyní žije 11 zubrů evrop−
ských. Tři z nich letos poputují
do volné přírody, dva zamíří do
středočeské rezervace v Milovi −
cích, jeden bude žít v podobné
oboře v zahraničí.

Táborská zoo se chovu zubra
evrop ského intenzivně věnuje něko−
lik let. Program reintrodukce, tedy

zpětného návratu, zubra evropského
do české přírody je jedním z klíčo−
vých programů naší zoologické za−
hrady, jejímž hlavním posláním je
ochrana ohrožených druhů zvířat.

„Chceme u nás pravidelně od−
chovávat mláďata, která budou
vhodná k vypouštění do přírodních
rezervací jak u nás v Česku, tak i v

Evropě,” řekl majitel táborské zoo
Evžen Korec.

Zubr evropský patří na světě mezi
ohrožené druhy, kterým hrozí vyhy−
nutí. Na světě podle odhadů žije při−
bližně 7500 kusů, ve volné přírodě je
jich polovina. Pro záchranu zubrů je
podle odborníků potřeba dosáhnout
počtu nejméně 10 000 kusů. (pru)

Táborská zoo má mláďata zubra evropského Zdroj: ZOO Tábor

Chaty a chalupy nebo apartmány
si lze kvůli koronavirovým vlád−
ním opatřením pronajmout jen
pro jednu rodinu a pouze jako
nájemní vztah. O taková místa je
na jihu Čech a na Šumavě obrov−
ský zájem. Na jarní, ale už i letní
prázdniny, mají taková zařízení
téměř rezervace. Zároveň stoupá
zájem o koupi chat a chalup, a to
dokonce v různém stavu. Tím
rostou i ceny nemovitostí.

Unikátní přístroj
Českobudějovická nemocnice ja−
ko první v Evropě zakoupila spe−
ciální zařízení, které se používá
při mikrochirurgických zákro−
cích. Velmi pomáhá v komfortu
zákroku a snižuje také další nežá−
doucí efekty. Zakoupením mikro−
chirurgické odsávačky s opla−
chem za půl milionu korun ne−
mocnice významně podpořila
další možný rozvoj operativy.
Přístroj umožňuje současně
i oplach operačního pole. Sám si
vše palcem reguluje operatér.

O chalupy 
je zájem

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz e běh ne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i  se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Naše vychytávka zvyšuje účinnost topení
I když se jedná o komfortní topení, tak pokud kolem topení chodíte celý 
týden, tak vám začne vrtat hlavou, jestli by se nedalo ještě něco zlepšit.
Část tepla, které vyzařuje zadní strana topení, jsme vrátili zpět do místnos−
ti pomocí tepelné izolační desky, kterou montujeme na zeď za topení 
(venkovní zdivo). V této souvislosti jsme dostali nápad využít tepla, které
vyzařuje zadní strana topení a teplo za pomoci komínového efektu vrátit
zpátky do místnosti. 

Řešení se našlo
Výsledkem naší snahy je jednoduchá a finančně nenáročná vychytávka. Jedná
se o plechový výlisek tvarově přizpůsobený přírodnímu panelu, který připevníme
na jeho zadní část, která je u zdi. Po namontování naší vychytávky jsme si všimli
velkého rozdílu v teplotním komfortu a rychlosti natápění. Prostor je rychleji vy−
topen na nastavenou teplotu, teplo je stejnoměrně rozloženo po místnosti.
Výhodou tohoto řešení je rychlejší teplo a nižší spotřeba el. energie.

S kuponem vychytávka zdarma
Naši vychytávku montujeme jak pro
nové majitele topení, tak i pro ty, kteří
už naše přírodní panely mají. Stačí
nám zavolat a provedeme montáž.
Když si čtenáři vystřihnou modrý ku−
pon, který je součástí tohoto článku,
a nám ho předloží, dostanou naši vy−
chytávku zdarma. Kupon platí jak pro
stávající, tak i pro nové naše klienty.
Jen chceme upozornit, že kupony se
nesčítají a jejich platnost je do konce
srpna 2021. (pi)

JSME TU STÁLE PRO VÁS
„Výhodná varianta vytápění. Vyrábíme, montujeme a provádíme záruční
i pozáruční servis. Jsme tu stále pro vás,“ vzkazují všem stávajícím 
i budoucím klientům majitelé firmy eurotop in s.r.o. ve Kdyni na
Domažlicku Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Topení z přírodního kamene

PŘEDNOSTI TOPENÍ:
n Úspora energie až 18 %
oproti všem topným systémům
(dřevo, plyn, uhlí).
n Výměnou za přímotopy šetří−
me 30% nákladů za elektřinu.
n Topení lze připojit na 20hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost
je měřena v této sazbě.
n Konstantní vlhkost v každém
místnosti 52–58%.

n Teplota v každé místnosti
je regulovatelná termostatem.
Jednoduchá a pohodlná obsluha.
n Topení lze kombinovat se
všemi topnými systémy.
n Nepřepaluje vzduch a nevíří
prach. Vhodné pro alergiky a ast−
matiky.
n Rychlá a snadná montáž,
žádné stavební úpravy.
n Záruka 14 let.

Topením z  přírodního kamene se
navždy zbavíte revizí, čištění, 
kontrol a oprav komínu. Také vás
nečekají výměny kotle, rozvodů,
vod ních radiátorů.

Policie od konce ledna do
konce července vyhlási−
la takzvanou zbraňovou
amnestii. 

Beztrestně tak každý,
kdo vlastní nějakou zbraň
nebo munici bez povolení,
ji může přinést. Pokud s tím
nebyl spáchán trestný čin,
může si takový majitel po−
žádat o dodatečné povole−
ní. Jenomže někteří to, zdá

se, vzali hodně zhurta. Velmi šoku−
jící překvapení čekalo na policisty
v Českých Budějovicích. Na chod−
bě jednoho z oddělení našli několik
nábojů a balíčky trhaviny trinitro −
toluen. Zasahovat proto musela
pyro technická jednotka.

„Na oddělení služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál někdo 

přinesl kulometný pás či TNT, plas−
tickou trhavinu, která se využívá
třeba v lomech,“ popsal policejní
mluvčí Milan Bajcura.

Dotyčný podle něj sadu přinesl
na chodbu, kde ji položil a odešel.
„Z kamerových záznamů bohužel
nejde poznat, o koho jde,“ uvedl
Bajcura. Pyrotechnická služba ná−
lez zajistila, objekt nebylo nutné
evakuovat, protože u materiálu ne−
byla rozbuška. (pru)

Zbraňovou amnestii by měli lidé brát
s rozumem. Zdroj: Policie ČR

Zbraňová amnestie i výbušnina přede dveřmi
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Tábor patřil svého času k městům
na jihu Čech s největšímu dluhy za
nájemné v městských bytech. 

Nyní měli zastupitelé na stole pět
případů, u nichž se v prosinci nedoká−
zali shodnout, kolik těmto dlužníkům
prominout z poplatků z prodlení, jimž
narostl jejich původní dluh za ná jem
v bytech města o statisíce. Šlo třeba
i o případy, kdy z dluhu 111 tisíc ko−
run se časem stal s příslušenstvím
dluh 875 000 korun. „To ti lidé v živo−
tě nemůžou zapla tit,” upozorňoval 

zastupitel Václav Ebert. Proto se zá−
stupci města rozhodli hledat řešení.
Nakonec bylo prominutí poplatků
z prodlení u pěti dlužníků v prosinci
odloženo a zastupitelé se k němu vra−
celi nedávno. Na stole byl znovu ná−
vrh odpustit jednomu z dlužníků 
875 000, druhému skoro 570 000
a dalšímu přes 116 000 korun. U dal−
ších dvou dlužníků byl návrh, aby
zbytek poplatků z prodlení ve výši
skoro 40 000 korun a 15 000 korun
spláceli po 500 korunách měsíčně.

Město ale mělo jako pohledávku
od roku 1990 dluhy za více než 24,5
milionu korun. „Většina dlužníků
však už v Tá boře nebydlí a jejich dlu−
hy jsou prakticky nevymahatelné.
S dlužníky, kteří v Táboře stále bydlí,
se daří pracovat,“ uvedl Ondřej
Seme rák z táborského Bytesu s tím,
že zatímco v roce 2011 představoval
dluh bydlících nájemníků 14,7 mili−
onu korun, nyní je to jen  4,7 milionu.

Nyní, jakmile nájemník dluží tři náj−
my, dostává z bytu výpověď. Obvykle
jej to přiměje k řešení si tuace. „Ze
zhruba tří tisíc bytů, které město
vlastní, má 14 nájemníků dluh nad

50 tisíc korun. Ve všech těchto pří−
padech jsou podány žaloby na vykli−
zení bytu nebo se jedná o jeho vráce−
ní,” uvedli zástupci radnice.

Nakonec zastupitelé rozhodli od−
pustit zbývající příslušenství všem
pěti dlužníkům. Odpuštění celého
zbývajícího příslušenství i dvěma
dlužníkům, kteří měli navrženy 
splátky, prošlo 16 hlasy. Tři dlužníci
měli navrženo odpuštění poplatků
z prodlení ve výši přes 1,5 milionu ze
sociálních důvodů, a pro to zvedlo
ruku 24 zastupitelů. Město se
tak zřeklo nároku na víc než 1,6 mili−
onu korun. (pru)

Město odpustilo dluhy

Zdraží jim nájem!
Ne zrovna pozitivní zprávu má
radnice v Písku pro část svých
občanů. Především pro ty, kteří
žijí v bytech zvláštního určení
a domů s pečovatelskou služ−
bou. A to přesto, že v současné
koronavirové situaci většina lidí
kouká na každou korunu.

Od 1. června tak lidé ve 
vy braných bytech zaplatí za
metr čtvereční 46 korun, tedy
o sedm korun na metr víc než
doposud.

„Uživatelé bytů zvláštního
urče ní nyní platí méně než polo −
vinu běžného nájmu. Nájem za
metr čtvereční ve standardním
bytě v Písku činí 85 Kč. I ve
srovnání s jinými městy v re−
publice vychází nájemné bytů
se zvlášt ním určením v Písku
jako velmi nízké,“ říká mluvčí
města Petra Měšťanová.

Například v Táboře činí 43 až
53 korun za metr čtvereční,
v Příbrami 48 korun a v Dobříši
až 60 korun za metr čtvereční.

V současné době pronajímá
Písek 361 bytů zvláštního urče−
ní, naposledy se jejich nájemné
zvýšilo v roce 2018.

Ten, kdo by měl problém
s placením nájmu, může požá−
dat o příspěvek na bydlení. Pro
běžný byt tak mělo navýšení
znamenat o 200 – 400 korun
měsíčně. Někteří občané tento
krok považují v současné situa−
ci za nefér, zvlášť proto, že uži−
vatelé těchto bytů mají jen ome−
zené příjmy, nejčastěji invalidní
nebo starobní důchody a téměř
si nemohou přivydělat. (pru)
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Zubařů je málo
Zubaři se v mnoha regionech ČR
stávají nedostatkovými odborný−
mi lékaři. Podobné je to i na jihu
Čech. Některá města proto také
chtějí situaci řešit i bonusy pro
zájemce. Kupříkladu Strakonice
mají pro zájemce o praxi připra−
veny bonusy, jako bydlení, vý−
hodné parcely pro stavbu, 
a jinde zase nabízejí peníze na
vybavení ordinací. Přesto ani to
nestačí. Podle komory stomato−
logů se situace v příštích letech
nejspíš nijak zásadně nezlepší.

Vymyslel 
covidovou hru

Hodně zajímavý přístup ke koro−
navirovému onemocnění pojal
22letý student a biatlonista ze
Šumavy Jiří Mánek. Když byl
spolu s rodinou v karanténě, vy−
myslel deskovou společenskou
hru, která je na covidu postave−
ná, ta pak zaujala partnery a za−
čala se vyrábět. Mladý sporto−
vec dal hře příznačný název
Covide, nezlob mě! Design vy−
tvořil známý český výtvarník
Pavel Šťastný, mj. autor loga
Občanského Fóra, Banáno −
vých rybiček Haliny Pawlowské
a tvůr  ce mezinárodní putovní vý−
stavy Helpful Art in Covid, která
je nyní v motolské nemocnici.

Horkovod ostuda 
a blamáž

Jako ostuda a blamáž zatím
skončil obří projekt za 1,5 mili −
ardy korun, kterým je stavba tře−
tího nejdelšího parovodu v ČR,
který má vést z Temelína do ČB
a teplem zásobovat část města.
Stavba ale stojí, důvodem jsou
velké dluhy. Aktuálně je do −
končeno 17 km z celkových 26
a 2,5 km je rozpracovaných.
Položeno je potrubí, postavené
některé výměníky, nicméně hlav−
ní zhotovitel stavby dluží desítky
milionů korun subdodavatelům.
Zvažuje insolvenci. Nyní se řeší,
co bude s extrémně nákladným
projektem, který se musí stůj co
stůj dokončit, dál. 

Teplotu všem zaměstnancům za−
čali v jaderné elektrárně Temelín
měřit automatickým teploměrem.
Systém tak u vstupu nahradil 
hasiče, kteří teplotu jako součást
koronavirových opatření ověřo −
vali necelý rok. Podobný systém
připravuje jaderná elektrárna
Dukovany.

„V Temelíně je pět speciálních te−
ploměrů u hlavního vstupu a jeden
na záložním průchodu do areálu
elektrárny,“ uvedl mluvčí Marek
Sviták. Automatickému teploměru,
který je v rámu detekce kovů, stačí
zlomek vteřiny, aby dokázal těles−
nou teplotu vyhodnotit. Když bude
mít pracovník 37,5 stupně Celsia
a víc, do areálu se nedostane.

„Konkrétní hodnotu pracovníci fy−
zické ochrany neuvidí. Budou mít
jen informaci, že je překročená refe−
renční teplota. V takovém případě

budou měření s určitým odstupem
opakovat. Pokud se zvýšená teplota
potvrdí, kontaktuje pracovník svého
vedoucího, lékaře a opustí lokalitu,”
podotkl ředitel temelínské elektrárny
Jan Kruml.

Hasiči měří v Temelíně teplotu od
loňského jara, 24 hodin denně.

Každý den zvládají stovky měření.
Ještě v prvních dnech, kdy bude
v provozu automatického měření,
budou hasiči v měření pokračovat.
„Do doby, než si ověříme, že nový
systém naplňuje naše očekávání,
budeme souběžně využívat obě me−
tody,” doplnil Kruml. (pru) 

Teplotu měří automaticky

Automatický teploměr je umístěn v bezpečnostním rámu u vstupu.

Prachaticemi, kde žije na 11 000
obyvatel, hýbe spor o generální re−
konstrukci, respektive přestavbu
letního kina. Ta je plánována na le−
tošek. Práce mají přijít na 60 mili−
onů korun. Zatímco koalice projekt

prosadila, opozice křičí, že jde
o zločin v současné době, kdy je
třeba hledat úspory.

Radnice se brání ve smyslu, že
nepůjde jen o místo, kam lidé bu−
dou chodit na filmy, ale místo bude
sloužit jako amfiteátr na koncerty a
další akce. „Původní areál z roku
1963 bude zbourán a vznikne nový,
kde bude kapacita 350 míst k sezení
a stejně velká k stání. Zastřeší i část

hlediště. Areál bude multifunkční,
vhodný i na koncerty. Práce by
mohly začít na jaře a potrvají rok,“
uvedl starosta Mar tin Malý. Areál
letního kina je přitom od roku
2012 zavřený.

V areálu budou zastřešené jak
části pódia, tak i hlediště. Kino je
devět let zavřené. „Opakovaně se
setkávám s nostalgií mezi lidmi, kte−
ří vypráví o tom, jak se chodívávalo
do letního kina, jaká to byla tradice
a že tam byla řada zajímavých kon−
certů a divadel. Byl to kulturní amfi−
teátr v Prachaticích, který začal
chátrat,” řekl starosta.

Investici do kina chtěla radnice
původně kvůli dopadům koronaviru
odsunout na další roky. Rozhodnutí
změnila díky tomu, že má úspory.

„Podařilo se nám opravdu dobře
hospodařit a našetřit poměrně
značnou finanční rezervu, která ta−
dy za posledních dvacet nebyla,
95,7 milionu korun, podle zatím
neau ditovaných výsledků,” dodal
starosta Malý. (pru)

Letní kino v Prachaticích nahradí nové Foto: archiv města

Vizualizace Atelier Mimosa

Spor o letní kino



11Rozhled – Jižní Čechy 3/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



12 Rozhled – Jižní Čechy 3/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Není to tak dávno, co se ke mně do−
staly vzpomínky od mého kamaráda,
bývalého pplk. Ing. Ladislava Hobzy,
vojenského veterána žijícího v Plzni.
Jak jeho vzpomínky souvisejí s udá−

lostí, která se stala před 23 lety?
Ing. Ladislav Hobza mi nejdříve sdě−
lil několik životních momentů ze své−
ho života.
„Narodil jsem se v Suchém Vrbném –
dnes je to městská čtvrť Českých
Budějovic. Později se naše rodina pře−
stěhovala do Českého Krumlova, kde
můj tatínek byl ředitelem Obchodní
akademie. S příchodem nových po−
řádků v padesátých letech minulého
století se znelíbil „vrchnosti“ a byl
z ředitelského postu odvolán s tím, že

mu postačí být běžným šumavským
učitelem. Této neopodstatněné změně
se vyhnul tím, že se naše rodina pře−
stěhovala do Klatov a já zde začal stu−
dovat gymnázium,“ zavzpomínal můj

kamarád Ladislav
Hobza. Dnes žije
v Plzni, ale na
Klatovy nedá do−
pustit, o čemž mě
záhy přesvědčil.
„Karle, nebudeš mi
věřit, ale koupil
jsem si v Klatovech
hrob a nechal do
něho převézt ostat−
ky mých rodičů
z Moravy, kam kan−
torsky doputovali.
Chci být také po−

chován v Klatovech – tady jsou mé
kořeny,“ svěřil se mi s úsměvem 
a pokračoval. 

„V Plzni se mi stal ka−
marádem bývalý major
letec Miroslav Holak,
který dříve sloužil

v Plzni−Líních jako velitel stíhací „stre−
sové letky“ a později byl převelen do
Českých Budějovic.“
A právě o něm, stíhacím letci majoru
Miroslavu Holakovi, mi Ing. Hobza
vyprá věl příběh starý 23 let.
„Bylo 8. června 1998, 9 hodin 29 mi−
nut, kdy nad Českými Budějovicemi
zaburácely motory dvou stíhaček MiG−
21, které se vracely z Pardubic na své
domovské letiště. Připravovaly se k při−
stávacímu manévru, když ve výšce
600 metrů nad zemí oba stroje vletěly
do mraků a ztratily mezi sebou vizuální

kontakt. Jedna ze stíhaček se snažila
situaci vyřešit tím, že po vzájemné
radiokomunikaci (i s věží letiště) přida−
la plyn a chtěla se od druhé vzdálit na
bezpečnou vzdálenost. Předtím letěly
ve formaci křídlo na křídlo, vedle sebe.
Při tomto manévru obě stíhačky o sebe
lehce ťukly, čímž se pilot prvého stroje

dostal do nekontrolovatelné rotace
a měl co dělat se katapultáží zachránit.
Stroj dopadl nedaleko rozestavěného
rodinného domku právě v Suchém
Vrbném. Druhý stroj pilotovaný zmíně−
ným Miroslavem Holakem, který se ta−
ké katapultoval, spadl na sídliště Vltava
v Českých Budějovi cích. Katapultáž
z této stíhačky MiG−21 byla o to složi−
tější, že zde byl v kabině kromě pilota
ještě „černý pasažér“ – mechanik, kte−
rý se vracel na své mateřské letiště, byť
proti předpisům. V kabině letadla měl
být jen pilot! Světe div se, všichni čle−
nové osádky obou letadel přežili, byť se
středně těžkými zraněními. 
To na zemi po dopadu druhého letad−
la, těsně u panelového domu a parko−
viště, byla situace mnohem horší.
Všechno pohltily nenasytné plameny,
včetně přízemní části panelového 
domu. Na místě zasahovalo skoro

20 ha sičských sborů. Výsledkem bylo
celkem 17 zraněných osob a z tohoto
počtu jen jedna těžce. Všichni přežili!
Zničeno či silně poškozeno bylo 22
zde zaparkovaných osobních automo−
bilů, většina z nich shořela. 
Celkově vyčíslené škody se vyšplhaly
přes částku vyšší třiceti milionů ko−
run. Na místo neštěstí se dostavil
i tehdejší ministr obrany s velitelem
letectva i primátor města Českých
Budějovic. Oba piloti stanuli před sou−
dem za trestný čin obecného ohrožení
a shodně byli odsouzeni k podmíneč−
nému odnětí svobody v trvání 20 mě−
síců a k peněžitému trestu, pro každé−
ho ve výši 50.000 Kč. 

Zpracoval dle vyprávění Karel Fořt

Pád stíhaček na sídliště Vltava 
v Českých Budějovicích

Už za pár dní se událost stala námětem lidových vtipů:

n „Na zastávce na sídlišti Vltava se musíte rozhlédnout nejen doleva
a doprava, ale také nahoru.“

n „Inzerát: Prodám zachovalou Škodu 120 s motorem z MiG−21.“
n „Čekám na zastávce na čtrnáctku a přiletí jednadvacítka...“
n Ještě za dlouhou dobu, když se mě ptal někdo na bydliště, tak stačilo říct

„U MIGA“ a každý hned věděl, kde to je. Bydlím v paneláku hned vedle. 

Stalo se před 23 lety

Oba MiGy−21 ve skupinovém letu. 
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S takovým vandalismem se stráž−
níci v Písku dlouho nesetkali. Dvo −
jice cizinců poškodila sochu sv.
Jana Nepomuckého. Škoda je nej−
méně 10 tisíc korun. Jde naštěstí
jen o repliku původní sochy.

Sochu poškodil konkrétně jeden
z nich při tom, když na ni lezl a ulo−
mil jí část ruky. Ta pak spadla do 
řeky Otavy. Oprava bude hrazena
z rozpočtu města.

„Poškození sochy se řeší jako po−
jistná událost, a to souběžně s vyšet−
řováním Policie ČR,“ uvedla mluvčí
písecké radnice Petra Měšťanová.

Opravu sochy plánuje město na
jarní měsíce, přičemž provádět ji
musí osoba s platnou licencí. Před
vlastní opravou město požádá
Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor kultury a památkové péče
o vydání závazného stanoviska,
protože most je národní kulturní
památka. 

Nejde o první takový případ. Most
vandalové v minulosti poškozovali
poměrně často, nejméně jednou za
dva roky se zde řešilo nějaké poško−
zení – poškození výzdoby, graffiti
nebo malůvky. (pru)

Poničili sochu na Kamenném mostě

Socha sv. Jana Nepomuckého je 
momentálně bez ruky Zdroj: archiv

�

Medituji, učím se nové věci, spor−
tuji, pracuji (i když bych nemusel,
ale mám to štěstí, že mohu dělat to,
co mne baví) a divím se, proč se li−
dé neradují ze života. Všiml jsem si,
že většina lidí posílá dál příspěvky
negativní, zkreslené, zavádějící,
kde se nadává. Nechápu, kam se
někteří lidé dostali a jak málo lidí
má svůj názor.
Proto připomínám jedinou jisto−
tu, kterou máme – že všichni stejně
umřeme, a proto je zcela zbytečné
nadávat, být agresivní, ničit sebe
i druhé, znepříjemňovat život sobě
i druhým, když život je jen jeden
a je krátký. Ze statistiky je patr −
né, že přibývá duševních poruch
a ukazuje se, že současnou situaci
mnoho lidí nezvládá. 

Jak žít, nejenom přežít 
Podle mé předpovědi z  roku
2020, kdy jsem předpověděl, že

od února 2021 bude hůř, sou −
časná situace může trvat dva až
tři roky, dílčí problémy se po −
táhnout cca pět let. 
Nejdůležitější je zachovat si zdravý
rozum a dobré zdraví. Jak udržet
fyzické zdraví, je mnoho návodů.
Já stručně zopakuji ten můj
osvědčený návod. 
1. Doporučuji 2x týd−
ně provádět moje
akupresury – zápěstí
na zápěstí po dobu
22 minut. Tím na−
pravíme důsledky
stre su, který způ−
sobí, že náš orga−
nismus rychleji spot−
řebovává energii a vi−
tamíny, což nejsme
schopni přirozeným způ−
sobem doplňovat. Proto se
může stát, že se náš organismus
stresem zablokuje pro příjem ener−
gie a vitamínů a akupresurami jej
opět odblokujeme.
2. Z výše uvedeného důvodu do−
poručuji užívat v doporučeném
množství vitamíny a minerály, jako
minimum je dobré užívat alespoň
multivitaminy. 
3. Je dobré užívat přírodní anti−
biotika, protože při stresu dojde

většinou i k oslabení organismu,
tím se mohou „probudit ze spící
formy“ některé infekce. Podle
mých zkušeností je osvědčené
např. Ore gano, Štětka lesní. Na −
poprvé doporučuji celé rodině uží−
vat cca dva měsíce denně, potom
preventivně.
4. Ideální je 3x týdně aspoň 45 mi−
nut aktivního pohybu (běh, kolo,
rychlá chůze a podobně). 

Pro utužení psychického
zdraví: 
Zprávy je dobré sledovat jen na
seriózních TV, které se zpravodaj−
stvím zabývají (ČT, Nova Prima)
a to max. půl hodiny denně. 

Ideální je alespoň obden
30 minut relaxační cvi−

čení (např. Jóga,
návodů na inter−
netu je mnoho),
dechová cviče−
ní, poslouchat
relaxační hud−
bu, klasickou
hudbu, šachy,

společenské hry,
nějaký koníček,

věnovat se něče−
mu, z čeho budete mít

radost, učit se nové věci,
poznávat svůj rodinný systém, vě−
novat se dětem, rodině, sebevzdě−
lávání, čtení. 
Utužovat vztahy s rodinou a kama−
rády. To lze i pomocí techniky na
dálku. Radovat se z toho, co máme
(vidíme na mnoha příkladech, že to
není samozřejmé) a netruchlit pro
to, co nemáme.
Najít zalíbení v tom, co máme
možnost dělat, protože mnoho lidí

nemůže dělat to, co je baví. Pokud
je to nutné, tak řešit změnu. Vždy
když něco skončí, tak proto, aby
mohlo začít něco nového a lepší−
ho. Je dokázáno vědecky, že po−
zitivně naladění lidí najdou dříve
a lepší práci než negativní lidé.
Největší problém, se kterým se
stále setkávám, je agresivita a ne−
tolerance. Chybí nám radost ze ži−
vota. Jen 50% lidí se umí radovat
ze života. Netolerance je příčinou
chaosu, strachu a paniky. Neto −
lerance je náš další problém
a s tím souvisí agrese, závist a ne−
návist. Mnoho lidí se nemá rádo.
Kdo nemá rád sebe, nemá rád
druhé. Jen tak si lze vysvětlit ne−
odpovědnost a nevážení si sama
sebe a tím i druhých. Každá agre−
se vyvolá ještě větší agresi a vše,
co vyšleme, se nám vrátí. 
Všechno špatné je pro něco do−
bré, proto i z této situace je dobré
se poučit. Současná doba nás
donutila se zastavit, ale mnoho 
lidí neví, co s tím. 
Na závěr bych dodal moje motto:
Každý je strůjcem svého štěstí, ne
osudu. 
Kdo si myslí, že má špatný osud,
může jej změnit meditací, nechat
sloužit mši za uzdravení ro −
dinných kořenů. Ideální je odpus−
tit, neočekávat a nelpět a na nic
nečekat. Čekání na cokoliv, koho−
koli či na zázrak, je ztráta času
a čekáním na smrt. Jakou myš−
lenku vyšleme, taková se nám
vrátí. A nejenom v této době platí,
že každý se musí o sebe po −
starat sám.

Všem hodně štěstí a zdraví 
a radosti přeje Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Na úvod je dobré připomenout moudra Davida Biarda: 

n Ti, kdo nadávají na tento svět, jsou obvykle ti, kterým se nepodařilo žít.
n Svět se nebude věnovat tomu, aby vás učinil šťastnými.
n Štěstí je ve schopnosti připustit, že některé věci nelze změnit. 
n Hmotný úspěch ke štěstí nevede. Štěstí je v tom, že se přestanete bát

změn. 
n Čas od času musíte být připraveni začít znovu. 

Smiřme se s tím, co je a co nejde změnit
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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 staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pi −
vovarů. I jednotlivé ku−
sy, děkuji sběratel. Tel.
732170454. PM 21068    

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 21050 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sbě  ratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talis man, Phi −
lips, Telefunken aj. Ho diny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer, Glass −
 hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce lá no −
vé a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trum petu aj. staré věci do
r. 1960.  Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sbě ra tel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056 

KOUPÍM LP gramo fo  no vé
desky a staré po hledy.
i celé sbírky. Přijedu.
721442860. RR 21038

KOUPÍM starou dřevěnou
harmoniku – heligonkui ne −
 funkční a přívěsek na krk –
madonka, tel. 737942060
PM 21063   

KOUPÍM na stavbu jed no −
 osou – dvouosou marin−
gotku (lesanku) i v hor ším
stavu. Děkuji, odvoz si 
zajistím, tel. 737942060
PM 21064

VYKUPUJI pohlednice
a knihy. Tel.: 603147781.

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 elek−
třiny vč.  jističů a osvět lení.
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, zaří−
zenou k oka mžitému pou−
žívání. Zajiš tění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 21046

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

PRODÁM požárně odolné
bezpečnostní dveře Solo −
door DPB2, šíře 80 cm,
výška 200 cm, levé, de−
kor olše, včetně bez peč −
nostního kování Ros tex
BKR1, 100% stav. Za 
velmi příznivou cenu.
Plzeň. Informace na tel.
732162602

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou. Tel.:
604867469 PM 21048

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 21165  

KOUPÍM Multicar i v ne−
pojízdném stavu nebo
Avii sklápěč, kontej −
ner nebo skříňovou.
Přijedu kamkoliv, tel.
736736059   PM 21065

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu, vhodnou k re  kons −
t rukci, tel.: 606916148.
RR 21142

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. 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

DEUTSCHER Mann sucht
Frau aus Tschechien bis
65 J. duch aus ande −
ren Ländern. Bin 60 J.,
170/69, ehrlich, treu,
liebvoll, dunkles−Haar,
bei Cham, alleinlebend,
Be ruf: Schachtmeister –
Bademeister, Ernste an −
rufe under 0049−0160−
99579735. RR 21162

56/183/86 NEKUŘÁK
hledá štíhlou partnerku
ze Sušice nebo Kla tov −
ska na cesty po Šumavě
Tel.: 702962961. 

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

HLEDÁŠ to, co doma ne−
máš, máš tajné sny?
Ráda ti je splním, za −
volej. Přijď a budeme
spolu jen já a ty. Má 
fotečka je reálná, vlast−
ní. Tel. 604737781  KŘI
PM 21004

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat do 20
hod. na tel.: 773153057.
KŘI PM 21058  

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
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
6. 4. 2021

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

Tel. 604 737 781

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Pokud inzerát končí značkou RR

(+číslo), zasílejte prosím v případě
přání inzerenta písemné odpovědi na
adresu Klatovské redakce Rozhledu: 

Vídeňská 218, 339 01, Klatovy
tel.: 376 360 311
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MARANELL® – 
SUPERPŘEVISLÝ  JAHODNÍK,
který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit

69 Kč 

SIBIŘSKÝ JILM 
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot,  
vyroste až 2 m za rok.  
Sází se cca 3 ks/m 

ODOLNÉ RŮŽE
velkokvěté, polyantky i pnoucí
– krásně vonící a celé léto 
kvetoucí růže 

od 79 Kč

RÉVA KARMEN 
vynikající a velmi odolná 
odrůda (z Ruska) extra sladké
stolní hrozny, vhodná i do  
vyšších poloh.  

149 Kč 69 Kč

IBIŠEK S OBŘÍMI
KVĚTY 
neuvěřitelně veliké květy září
do dálky, plně mrazuvzdorné,
kvetou již první rok. 

149 Kč 69 Kč

JAHODY 
VELKOPLODÉ 
velkoplodé odrůdy jahodníků
do všech oblastí. Plodí již 
několik týdnů po vysazení 

Balení 12 ks 
od 89 Kč

59 Kč

VELKOPLODÉ LÍSKY 
odrůdy s velikými plody 
a vysokou plodností, 
zrají v září. 

Balení 12 ks 
od 139 Kč

BORŮVKA
AMELANCHIEROVA  
nepotřebuje rašelinu, 10−15kg
z každého keře. Zcela 
mrazuvzdorná a brzy plodící.  

89 Kč

MINIKIWI ISSAI  
mrazuvzdorná samosprašná
odrůda kiwi vhodná i do našich
podmínek, plodí již 2. rokem 

149 Kč

MALINÍK
WILLAMETTE
největší maliny, velmi odolné
a úrodné sazenice, 
netrpí chorobami ani škůdci 

69 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ 
velmi rané, téměř beztrnné 
nebo i sladké odrůdy, 
plody mají skvělé léčivé účinky
a mnoho vitamínů

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY 
nádherné sněhobílé květy 
a velmi sladké a chutné plody,
opravdová nádhera 

149 Kč 69 Kč149 Kč

ČERNÝ JEŘÁB –
ARONIE SLADKOPLODÁ
nenáročný keř, bohatě plodící
v každé zahradě, plody plné 
vitamínů a antioxidantů.

149 Kč

ČERNÝ MALINÍK –
BLACK JEWEL  
bujně rostoucí a bohatě plodící
maliník s temně černými 
sladkými plody

99 Kč od 149 Kč

NOVINKA

Zasíláme i na dobírku poštou. 
Ovocné stromky se expedují samostatně. 
Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme 
katalog návodů na pěstování.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd… 

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601534767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

SUPERCENA

AKCE

ČERVENÝ RYBÍZ
JONKHEER
keřový, velmi raný 
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování  

MEDVĚDÍ ČESNEK  
vynikající léčivka používaná
již po staletí, roste v každé 
zahradě, nevymrzá

POSCHOĎOVÁ 
CIBULE
sibiřská cibule, kterou můžete
sklízet i v zimě. 
Cibulky mají vynikající chuť

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ   
od června až do zimy 
opakovaně přinášejí záplavu
chutných plodů.   

OVOCNÉ STROMKY
sloupovité i klasické – jabloně,
hrušně, meruňky, broskvoně,
nektarinky, třešně, višně  
a skvělé NOVINKY  

FÍKOVNÍK DOTATO     
velmi oblíbená a odolná 
odrůda, i u nás spolehlivě 
plodící slaďoučké fíky. 

Balení 10 ks
149 Kč  

NOVINKY
1 ks od 89 Kč
1 pár samec
+ samice od 188 Kč

SUPERCENA


