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Jihočeský kraj chce v letošní letní
sezoně speciálními cyklobusy pro−
pojit Dačice na Jindřichohradecku
a Frymburk na Českokrumlovsku.
Má to umožnit především turistům
a cyklistům snadnější cestování
mezi těmito lokalitami, které od
sebe dělí více než 130 kilometrů.

„Speciální linky budou v provozu
od 5. června do 26. září. Účel je vy−
loženě ten, že chceme v uvozov−
kách přitáhnout lidi do okolí lipen−
ské přehrady i z jiných míst našeho
regionu,” uvedl náměstek hejtmana
Antonín Krák.

Hejtmanství zahájilo výběrové ří−
zení na tuto veřejnou zakázku.
Předpokládané náklady na zajištění
služby jsou zhruba 700 tisíc korun.
„Na financování by se měl 15 pro−

centy podílet kraj a 85 procenty
Evropský fond pro regionální 
rozvoj,” dodal Krák.

Linka na trase Dačice, Jindřichův
Hradec, Trhové Sviny, Kaplice,
Frymburk a zpět je zároveň pro−
střednictvím přestupů navázána
na páteřní železniční síť z Prahy
do Lince.

Kromě turistů by navíc mohla být
pro běžné cestující alternativou
autobusového spojení v lokalitách,
kde příslušné spojení v určitých ča−
sech či o víkendech chybí. Busy by
mohly fungovat, podobně jako tzv.
Zelené autobusy, které zajišťují hro−
madnou dopravu na území CHKO
a Národního parku Šumava. Také
v tomto případě jde o sezonní spoje,
některé navíc přepravují kola. (pru)

Cyklobusy z Dačic až na Lipno

Písek si chce i letos připomenout
loňské 777. výročí od vzniku
města, protože před rokem pro−
gram omezila opatření souvisejí−
cí s covidovou pandemií. Tématu
se mimo jiné budou věnovat tra−
diční městské slavnosti Dotkni
se Písku, které se však z obvy−
klého květnového termínu přesu−
nuly na konec srpna.

Výročí od vzniku připomenou rov−
něž obří sochy z písku. V pátek 27.
a sobotu 28. srpna se uskuteční
slavnost Dotkni se Písku, v neděli
29. srpna pak festival Pískoviště.

„Vedle historického programu
jsou naplánována také divadelní
představení a besedy s hosty ve
vnitrobloku Divadla Fráni Šrámka.
V zahradě kulturního domu se před−
staví další písecké a regionální
hudeb ní a taneční skupiny,” prozra−
dila Edita Kučerová z radnice k pro−
gramu Dotkni se písku.

Termín se nebude měnit u další
tradiční akce. Několikametrové so−
chy z písku si letos lidé budou moci
prohlížet opět od května. Na náplav−
ce řeky Otavy vyrostou opět pod ru−
kama sochařů Jiřího Kašpara a Jo −
sefa Faltuse. Podobizny představí
město Písek mytopoetickou formou.
Otevření galerie pod širým nebem je
naplánováno na pátek 21. května.  

(pru)  Foto: archiv města.

Chystají 777. výročí
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Písničkář a rodák z Českých
Budějovic Pavel Žalman Lohonkak
který patří k legendám folku, slaví
75. narozeniny. Dokonce vydal al−
bum s názvem Všechno je teď.
Nahrál ho se svou skupinou
Žalman & Spol a pokřtil bez diváků
v pražském divadle Semafor.
Kmotrem byl divadelník Jiří Suchý.

Koncer t natočila Česká televize,
která jej taky odvysílala.

„Na desce, která se natáčela
v Českých Budějovicích, je 15
písni ček, udělali jsme k ní i dva 
klipy. Kdo chodí jen po svých ces−
tách, které si úspěšně vyšlapal,
nakonec zjistí, že kráčí opuštěný.
Při psaní téhle desky jsem se 
pustil po cestě, kterou prošla −
panou zrovna nemám. Odmalička
jsem měl sen, že jednou budu tak
zdatný hudebník, že budu rozepi−
sovat symfonické aranže a dirigo−
vat symfoňák,“ říká Lohonka.

V pubertě prý obdivoval rocke−
ry, i když oběma nohama vězel ve
folku. Kolem čty−
řicítky pak obje−
vil krásu jazzu.
„A teď, po sedm−
desátce, jsem
sebral od vahu
všechny ty dáv−
né muzikantské
sny si splnit,”
podotkl Žalman.

Za normálních okolností by ka−
pela k půlkulatým Žalmanovým
naro zeninám připravila sérii oslav−
ných koncertů. Kvůli koronaviru to
není možné.  

„Ale fakt, že jsme se prostřed−
nictvím televizních obrazovek do−
stali až do obýváků našich fanouš−
ků, je vlastně vůbec nejlepší po −
doba oslavy, jakou jsme si mohli
přát,” řekl kytarista Petr Novotný,
který se Žalmanem hraje 27 let.

Hudbou se Žalman živí od roku
1976. První úspěchy sklízel v 70.
letech se skupinou Minnesengři,
od roku 1982 má kapelu Žalman
& Spol. Napsal přes 400 textů,

někte ré zlidověly a pronikly do
zpěvníků: Ho ho Watanay, Jdem
zpátky do lesů, Ráno bylo stejný
nebo Všech vandráků múza.

A co si přeje k narozeninám?
„Hlavně zdraví, a také aby tahle
smutná a divná doba už co nejdřív
skončila a mohli jsme zase za na−
šimi diváky a fanoušky. Moc se na
ně těšíme,“ dodal oslavenec. (pru)

FOTO: archiv P. Ž. Lohonky

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Otáčko finišuje
Pokud se alespoň v létě podaří
zmírnit některá restriktivní opat−
ření a herci budou moct hrát
alespoň na venkovních scé−
nách, budou se diváci po dvou
letech moci těšit na legendár −
ní otáčivé hlediště v Českém
Krum lově. To totiž prochází
údržbovou rekonstrukcí za
25 milionů korun. Práce, které
obsahovaly výměnu elektro −
instalace, renovační a další
úpravy, budou dokončeny a už
od konce měsíce by mohli herci
Jihočeského divadla začít zkou−
šet. Sezóna snad od června na
točně pojede.

Chytili hledače
vltavínů

Nelegální hledači vltavínů na jihu
Čech dělají vrásky na čele už řa−
du let jak majitelům lesů a dal−
ších pozemků, tak i policistům.
Ti je musejí přistihnout při činu.
To se podařilo i díky policejnímu
psovi Marcovi u Ločenic na
českobudějovicku. Policista se
psem zjistil, že v jámě hluboké
nejméně dva metry je 35letý
muž. Ten k hledání vzácného
nerostu používal lopatu a cepín.
Policista si přivolal na pomoc
hlídku. Pachateli u soudu teď
hrozí až dva roky vězení.

Šumavu ničí 
vandalové

Šumavu neničí jen kůrovec, ale
poslední dobou i vandalové.
Ti se zaměřili na to, co běžný 
návštěvník využívá, ale nemá
potřebu to ničit. Jde o turistické
značení. To mnohdy slouží jako
suvenýr, což správcům parku
přidělává vrásky. Ničením turis−
tických značek a různých infor−
mačních tabulí vyšetřuje i poli−
cie. Vandalové je ulomí a berou
si domů jako suvenýr. U vandalů
je prý nejžádanější piktogram
zakazující vstup do chráněného
území. Toto terénní značení bylo
už několikrát poškozeno a odci−
zeno. Stejně jako cedule infor−
mující o CHKO.

Pavel Žalman Lohonka slaví!

Pavel Žalman Lohonka se svojí kapelou

Jihočeští kriminalisté dopadli mu−
že, který podvodně vybral v růz−
ných bankách po republice z cizích
účtů přes milion korun. Používal
sedm falešných občanských prů−
kazů a také převleky. Policie čtyři−
cetiletého muže obvinila, hrozí mu
až osm let vězení.

Čtyřicetiletý muž z Prahy vybíral
peníze v různých částech země.
Koncem loňského roku zaznamenali
kriminalisté několik případů v ban−
kách, nejen v jižních Čechách, ale
i na Moravě.

„Scénář byl velmi podobný. Do
banky vstupuje muž, který před −

kládá občanský průkaz a žádá o vý−
běr hotovosti nejčastěji z nějakého
firemního účtu, ke kterému má díky
zfalšovanému občanskému prů −
kazu falešná dispoziční práva.
Pokud má štěstí, vyplatí mu pra−
covník požadovanou sumu. Řá −
dově se jedná až o stotisícové
částky,” popsala mluvčí policie
Štěpánka Schwarzová.

Od poloviny listopadu 2020
do poloviny letošního ledna byl ve
více než deseti jihočeských ban−
kách. Za jeden den jich zvládl 
i víc. Po cestě se převlékal. „Měnil 
ku licha za kšiltovku, kabát za 

bundu. Dokonce se do stejné ban−
ky vrátil i dvakrát za sebou a pro ve −
denými výběry si tak z jediné banky
odnesl téměř půl milionu korun,”
uvedla mluvčí.

V několika případech měli ban −
kov ní úředníci podezření, že je
občan ský průkaz falešný, a peníze
nevydali; šlo o víc než 600 000 
korun. Muže se policistům povedlo
za držet v Rokycanech na Plzeňsku.
Je ve vazbě, u soudu mu hrozí
osm let vězení. Kriminalisté nevy −
lučují, že v případu figurují i další
pachatelé, se kterými se dělil
o zisk. (pru)

Bankovní fantom řádil i na jihu
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� Jak prožívá umělec všechna
ta omezení, která jsme zažili za
posled ní rok?  
�� Pro umělce je tato doba samo−
zřejmě náročná. V dobách válek
a katastrof šla kultura často stranou,
na druhou stranu si ji lidé vždy našli
a najdou, ať ti nahoře chtějí, nebo ne.
To mě těší a dává naději. Pokud mo−
hu mluvit za sebe jako člověka, kte−
rého v posledních letech potkala
spousta nových a zajímavých pro−
jektů a zároveň důležitých rozhodnu−
tí. Ten rok, který jsem strávil vícemé−
ně zavřený ve svém bytě, mi dal pro−
stor zamyslet se nad svým hlasem,
nad svou technikou a repertoárem.
Každý den cvičím a oprašuji písně
a árie, poslouchám nahrávky, a tak
nějak mám konečně prostor uvědo−
mit si sám sebe a zhodnotit své cíle.
� Doufejme, že se situace bude
stále lepšit a naplní se vám všech−
ny plány. Například nad vašimi le−
tošními turné do  USA a Brazílie
převzal záštitu předseda Stálé
komi se senátu pro krajany žijící
v zahraničí Ing. Tomáš Czernin. Je
to pro vás velká zodpovědnost,
kam máte v plánu vyrazit?
��Především bych chtěl touto ces−
tou poděkovat panu senátoru Czer −
ninovi za jeho záštitu a důvěru ve mě
a v akce, které mě v zahraničí čekají.
Velké díky patří také Pavlu Motej −
zíkovi, který plánuje veškeré mé kon −
cer ty a vystoupení, a který je mana−
žerem a „koordinátorem“ mých
cest. Je to veliká zodpovědnost, ale
zároveň příležitost ukázat české
umění za Atlantikem. V USA budu
vystupovat spolu s brazilským kla −
víristou Ricardem Itaborahy a publi−
ku představíme hymny věnované
sv. Janu Nepomuckému, písně Anto −
nína Dvořáka, Bohuslava Martinů
či Leoše Janáčka. Celkem vystoupí−
me ve třech městech – New York,
Chicago a St. Louis. V Brazílii mě če−
kají koncerty v Rio de Janeiru, Juiz
de Fora, Leopoldině či São João
Nepomuceno. Repertoár zde bude
zaměřen především na baroko, které

tamní posluchači milují.
V  nepo slední řadě musím
poděkovat Minis terstvu
kultury ČR, které obě za−
hraniční turné finančně
podporuje.
� Zřejmě největší kon−
cert letošního roku vás
čeká 30. května na ne −
pomuckém náměstí. Tě −
šíte se na jedno pódium
s Evou Urbanovou a Mi −
chaelou Katrákovou? Ja −
ké skladby zde zazní?
��Ano, bude to pro mě další velký
krok v mé hudební kariéře a zároveň
obrovská zkušenost. Na koncert se
moc těším a jsem neskutečně vděč−
ný, že nám paní Urbanová umožní
vystoupit po jejím boku. Program bu−
de opravdu pestrý a v mém podání
zazní například slavný Král duchů
(Erlkönig) od Franze Schuberta za
doprovodu orchestru členů Národ −
ního divadla či duet koktavého Vaška
a  z Prodané nevěsty. A Mařenky bu−
dou hned dvě, Eva Urbanová a
Michaela Katráková!
� Nejedná se určitě o jediný zají−
mavý koncert vaší sezóny, máte
nasmlouvána vystoupení napří−
klad v Brožíkové síni Staroměstské

radnice v  Praze či na Santiniho
Zelené hoře ve Žďáře nad Sáza −
vou. Je pro vás důležitý genius loci
míst, ve kterých zpíváte?
��Víte, pro klasického zpěváka, kte−
rý používá pouze své tělo k tomu,
aby vyplnil hlasem a energií celý
prostor, je místo koncertu neuvěři−
telně důležité. A to nejen kvůli akus−
tice sálu či kostela. Každý prostor už
sám v sobě má nějaké kouzlo, které
se hudbou jakoby umocní. Moc rád
chodím jako divák na koncerty do
kostela. Když se rozehraje hudba
v orchestru či sboru, mám pocit, ja−
ko by prostor ožil, jako by každá so−
cha poslouchala a každý temný roh
se rozjasnil. Hudbu vnímám už od
mala velmi intenzivně a jako člověk,

který je obdařen muzikalitou, beru
jako svou povinnost tyto občas až
vzrušující pocity v sobě předávat li−
dem v publiku. A krásný prostor,
spojený s nějakou zajímavou či dů−
ležitou historickou událostí, tomu
všemu dodá to správné splynutí. 
� Pouštíte se také do kategorie
originální tvorby a v současné do−
bě připravujete několik novinek,
kdy je uslyšíme?
��Máte pravdu, do originální tvorby
se pouštím, ale s velkou opatrností.
Jsem především klasický zpěvák
a vím, jak občas takové pokusy do−
padají u jiných. Mou vášní je barokní
repertoár, a to především kvůli stylu
zpěvu (není tak přehnaně operní)
a díky určité volnosti, která umož −

ňuje muzikálním lidem projevit se –
nepsané ozdoby, občasné nedodr−
žování tempa, melodické improviza−
ce. Proto mě láká i současná hudba.
Je to pro mě ale nové a vlastně se
uvidí, jak to bude znít. Nicméně
jsem zvědav a těším se! Nahrávat
bychom měli ještě před začátkem
léta ve studiu Plzeňského rozhlasu.
� Udělal jste rovněž něco pro
mladého umělce zcela netypic −
kého, adoptoval jste si hrob na
Olšanech. Jak vás to napadlo?
�� Nutno podotknout, že by mě to
vlastně ani nenapadlo, nebýt mého
manažera, který si četl knihu o Emě
Destinnové. Všichni známe příběh
výjimečné zpěvačky, která svým hla−
sem uchvátila domácí publikum
i Ameriku. Co už tak moc nevíme je,
koho vlastně milovala a kdo byl
klíčo vý pro její životní rozhodnutí
i umělecké cítění. Ema Destinnová
měla svou životní lásku, o které do−
konce složila i divadelní hru, ze které
se dodnes dochovala píseň První 
láska. Byl to Jindřich Vodílek, pochá−
zející z chudých poměrů, svého ča−
su ale výjimečný cyklista a šampion.
A já jsem adoptoval jeho hrob, na
kterém je verš od Emy Destinnové,
a který by během pár let možná zce−
la zaniknul. Víte, v hudbě je spousta
nenaplněných či utajovaných lásek
a příběhů a občas stojí za to je připo−
menout, alespoň kvůli tomu, aby−
chom si uvědomili, že i takoví umělci
jako Ema Destinno vá, byli pouze
smrtelníci, kteří milovali a byli mi −
lováni. A zatímco slavná diva spí
v hrobce Slavín s fotografií Jindřicha
Vodílka pod hlavou, mým úkolem
bude platit tzv. nájemné a investovat
nemalé finance do obnovy jeho hro−
bu, neboť se celý náhrobek před ča−
sem zřítil na zem.
� A otázka na závěr: Jaký je váš
největší cíl pro nadějnou kariéru?
��Bývám nesvůj na takovou otázku
odpovídat už jen pro to, kolik zvratů
mě po studiu na konzervatoři potka−
lo. Jsem (možná bohužel, možná
naštěstí) jeden z těch typů, který se
nedá ‘zaškatulkovat’ do žádné z kra−
biček operních hlasů. Na opravdo−
vého barytona byl můj hlas málo
hluboký, na opravdového tenora
málo vysoký. To mě vlastně od hud−
by odvedlo na medicínu, kde mi tři
roky trvalo, než jsem se rozhodl, že
se vrátím zpět k hudbě a zpěvu a bu−
du se mu věnovat na 100 %, nehle−
dě na to, do jaké škatulky mě bude
kdo zařazovat. S hlasem experimen−
tuji a cestu hledám sám. Občas mě
někdo popostrčí správně, jindy
špatně a já pak hledám cestu zpět.
Beru to ale jako svou životní výzvu
a cestu a jsem moc rád, že ji moji
fanoušci absolvují se mnou!

Jsem z těch, kteří se nedají
“zaškatulkovat” do krabičky 

Martin Vydra

Martin Vydra při vystoupení 
na kůru nepomuckého kostela

Martin Vydra se ke zpěvu dostal v devíti letech díky Jiřině Markové a Dětské opeře Praha. Během studia
půso bil externě v Pražském filharmonickém sboru, u nás i v zahraničí uskutečnil několik projektů jako sou−
část ansámblu Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka. Účinkoval v Národním divadle v Praze při pořa−
dech Opera nás baví, dále například s Pražskými madrigalisty, s německým barokním ansámblem
Hoffkapele Schloss Seehaus, s pražským barokním ansámblem Victoria a působil také v Operním studiu
Praha. Účastnil se masterclass na Norské hudební akademii v Oslu a vystupoval několikrát v Japonsku či
v Brazílii. Zároveň se profesně věnuje hře na klavír, soukromě i na koncertech doprovází sebe a své kolegy.
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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

Další částí oprav silnice I/22 na
průtahu obcí Drahonice, kudy vede
od Českých Budějovic hlavní tah
na Strakonice, začala. Vybraná fir−
ma tam vybuduje středové dělící
ostrůvky, opraví i opěrné zdi.
Osobní auta obcí projedou kyvad−
lově. Nákladní auta musí cestou
do Strakonic objet úsek po silni−
cích I/20 a I/4.

„Náklady na práce, jejichž první
část skončila loni v listopadu, jsou
zhruba 38 milionu korun,“ sdělil
Adam Koloušek z českobudě −
jovické pobočky Ředitelství silnic
a dálnic. Loni stavbaři vyměnili 

asfalt, na silnici byly v úseku dlou−
hém asi kilometr výtluky, trhliny
a vyjeté koleje.

„Nyní firma vybuduje střední dělí−
cí ostrůvky u vjezdu do Drahonic,
opraví i opěrné zídky a zdi. Práce se
měly původně stihnout všechny
v jednom roce, ale praktičtější je to
na dvě etapy,” dodal Koloušek.

Řidiči kamionů musí cestou do
Strakonic využít objížďku po silni−
cích I/20 a I/4. Když pojedou ná−
kladní auta dál do Horažďovic, musí
po objízdné trase přes silnice I/20
a II/188, protože v Horažďovicích se
také opravuje vozovka. (pru)

Hlavní tah na Strakonice 
bude s omezením

Měl to být třetí nejdelší horkovod
v zemi. Zatím je to ostuda, blamáž
a prodělek. ČEZ vyhlásil nové
zadá vací řízení na dostavbu teplo−
vodu z Temelína do Českých
Budějovic.

Stalo se tak po únorovém úpadku
firmy Tenza, která stavbu prováděla
od března 2019. Vlivem covidové
krize prý nezvládla zakázku do −
končit, subdodavatelům má dlužit
až 300 milionů korun.

„Zbývá dokončit 11 z 26 kilomet−
rů. Nového dodavatele stavby za víc
než 1,4 miliardy chceme vybrat 
letos na podzim,“ uvedl mluvčí JETE
Marek Sviták.

Horkovod měl začít dodávat teplo
do Českých Budějovic na přelomu
loňského a letošního roku. Od konce

loňského roku ale práce na projektu
stojí. Už nyní je jasné, že dříve než
v příštím roce to nebude.

„Společnosti Tenza jsme zaplatili
v souladu se smlouvou za všechny
řádně dokončené, předané a do −
ložené práce. Nemůžeme platit
za jednu práci dvakrát, případně
za nedokončenou práci,” dodal
Sviták.

ČEZ uplatňuje po firmě po −
hledávku přes miliardu korun.
Tenza dluží také bankám; Komerční 
banka eviduje pohledávky v řádu
stovek milionů.

Temelínské teplo by mělo pokrýt
30 procent výroby tepla pro České
Budějovice, zbytek zajistí teplárna
z vlastních zdrojů. (pru)

Foto: archiv Tenza

Horkovod z Temelína není
a dlouho nebude
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Prachatice by měly do půl roku
rozhodnout o vzniku obytné zóny
v lokalitě Pod Cvrčkovem. Podle
územní studie z roku 2015 jde
o pozemek o rozloze 16 hektarů,
kde může vzniknout až 100 parcel.
Jen náklady na zasíťování město
odhaduje na 160 milionů korun.

V příštích týdnech bude radnice
znát výsledky prvních analýz. Město
teď řeší, zda stavět samo, nebo
oslovit developery. Není zatím roz−
hodnuto, jestli by výstavba probíha−
la plošně nebo po etapách.

„Podle studie jsou v plánu rodinné
domy i bytovky. V Prachaticích se

vydává kolem deseti sta−
vebních povolení ročně,
je to území s rezervou na
mnoho let dopředu. Je
tam ale spousta úskalí:
jak je to ve svahu, tak to
znamená větší náklady,
aby tam byly zadržovací
vpusti v případě dešťů,
přes území jde páteřní síť
vodovodu. Jde o investi−
ce do zasíťování, chodní−
ků, veřejného osvětlení,”
řekl starosta Malý.

Opoziční hnutí Živé Pra −
chatice žádalo na únoro−

vém zastupitelstvu, aby město vy −
pracovalo harmonogram zástavby.
Návrh neprošel s odůvodněním, že
není jasné, zda radnice bude stavět
sama, nebo přes developera.

„Postup vedení města je učebni−
covým příkladem toho, jak město
není iniciátorem svého vývoje, ale
pasivním divákem bez schopností
a ambicí aktivně řešit svůj rozvoj,”
uvedlo hnutí. Podle hnutí ve městě
dlouhodobě chybí parcely pro ro−
dinné domy. Letos se přemístí
střelnice, kvůli níž nešlo v části
území stavět, podle hnutí by tak vý−
stavba mohla začít, kdyby byly
podmínky připravené. Opozice
dlouhodobě kritizuje, že z města
odchází mladí lidé, kteří se stěhují
do okolních obcí. (pru)

V Prachaticích chtějí stavět

Nejvíce bytů za 12 let
V jižních Čechách začaly loni sta−
vební firmy realizovat 2485 bytů,
což je meziročně o 377 víc. Je to
nejvíce od roku 2008. V kraji se
vloni také dokončilo přes 1660 by−
tových jednotek. To je o 560 méně
než předloni.

Na nižším počtu dostavěných bytů
se zřejmě projevila vládní koronaviro−
vá opatření, uvedl Český statistický
úřad. Byty, které se v kraji začaly loni
budovat, tvořily sedm procent celo −
republikové výstavby. Mezi roční ná−
růst v kraji je téměř o 18 procent, při−
čemž převažovaly byty v rodinných

domech. Téměř ve všech jihočes −
kých okresech tvořily tyto byty přes
polovinu všech. V rodinných domech
se začalo loni stavět 1338 bytů.
Naopak téměř o čtvrtinu klesla proti
roku 2019 stavba bytů v bytových
domech, jejich podíl na rozestavě−
ných bytech byl necelých 12 pro−
cent. Zhruba čtvrtina všech bytů, jež
se začaly na jihu Čech stavět, je
v okrese České Budějovice.

Mezi dostavěnými byty v kraji
převažovaly ty v nových rodin ných
domech. Tvořily téměř tři čtvr tiny
všech. (pru)
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Zase ruší 
výstavy

Loňský rok byl pro českobudě −
jovické výstaviště problematický.
Důvodem byla koronavirová pan−
demie. Kromě jarních a pod −
zimních akcí výstaviště zrušilo
i slavnou Zemi živitelku. Letošek
však nezačal o moc lépe. Už nyní
je jasné, že některé dubnové
a květnové výstavy a akce také
nebudou.

„S ohledem na současnou si−
tuaci a nejistý vývoj jsme zrušili
květnový stavební veletrh i tři
konference. Akce plánované do
vnitřních prostor měly být sou−
částí veletrhu Hobby. Agrosa −
lon Země živitelka, který ročně 
nav štěvuje kolem 120 000 lidí, je
zatím v plánu a už se nám hlásí
velcí vystavovatelé,“ uvedl ředitel
společnosti Mojmír Severin.

Než začne živitelka, zmoderni−
zuje společnost za 135 milionů
korun pavilon Z. Stejně tak jako
větší část 25hektarového areálu,
kde práce již začaly.

„U akcí, o kterých si rozhodu−
jeme sami, už jsme část, kterou
bychom v květnu nemohli pro−
vést, což je hlavně stavební vele−
trh, zrušili. Zatím zůstává část
Hobby, která by se měla odehrá−
vat mimo pavilony,” podotkl
Severin s tím, že Mezinárodní 
pivní festival, jenž začne 30. dub−
na, zrušil veřejnou část, chystá
jen odborný program. 

Voraři 
pod UNESCO

Letos se opět podávaly žádosti
o zapsání významných památek
na seznamy UNESCO. O to se
snaží i voraři, a zvláště ti z již−
ních Čech. Česko jako první
všechny potřebné administra −
tivní úkoly splnilo, čeká se teď
na ostatní země. Zapsáním vo−
rařství na seznam UNESCO by
se tradice přiřadila třeba k sokol−
nictví, českým masopustům ne−
bo umění modrotisku. O zapsání
usiluje nejen řemeslo jako tako−
vé, ale i tradice a slang s ním
spojené. Jihočeská obec Purka −
rec na Českobu dějovicku.

České Budějovice měly váhu na seno,
tramvaje i „žebráka Lenina“.
Jedním z centrálních bodů jiho −
české metropole je dnešní Seno −
vážné náměstí, kde kromě le −
gendárního kulturního domu
Metropol je také budova Jiho −
českého muzea a pošty. Málokdo
ví, kde toto náměstí, které se 
po zději několikrát přejmenováva−
lo, získalo svůj název.

„Od počátku 19. století se zde
kona ly dobytčí trhy, až do roku 1921
také s ovocem, zeleninou, senem
a slámou. Z toho důvodu tu byla
k dispozici váha na povozy se se−
nem, od které získalo náměstí svůj
název. Později se objevuje pojme −
nování Masarykovo náměstí, v po−
válečném období Stalinovo náměstí.
Za socializmu došlo k přejmenování
na náměstí 1. máje, v roce 1992 se
opět vrátil původní název,“ popsali
historici okolnosti místa, kde až do
roku 1990 stála socha V. I. Lenina,
kterému mnozí říkali žebrák.

Měl totiž jednu ruku v kapse ka−
bátu a druhou nataženou směrem
k budově pošty s tím, že „žebrá
o peníze“.

V západní části náměstí existova−
la ve 14. století Rybní ulice, podél
níž volně protékala Mlýnská stoka.
Ta je dnes skrytá pod povrchem a je
z ní pouze kousek protékající pod

mostkem. Kromě kostela svaté
Rodiny a bývalého sirotčince bylo
v těchto místech Bio Royal. Na mís−
tě bývalé městské nemocnice pak
v letech 1915—1918 vznikla budo−
va dnešní hlavní pošty, před níž byl
1925 umístěn meteorologický sloup
od sochaře Jana Vítězslava Duška.

Možná dnes už málokdo ví, že
nejenom Praha nebo Plzeň, ale

i České Budějovice
měly svou tramvajo−
vou dopravu. I když
ne tak rozšířenou,
nic méně zásadní.
A to celých 41 let.
První cestující se
mohli svézt v roce
1909 a poslední kon −
cem února 1950.

Městem vedly dvě linky, označo−
vané L a P (a přezdívané také míst −
ními Langsam a Pomalu), právě po−
dle předměstí, kde končily. Linka P
však byla ukončena před železniční
tratí, protože městu nebylo při vý−
stavbě povoleno křížení tramvajové
a železniční trati. K Centrál nímu
hřbi tovu se pokračovalo trolejbu−
sem. Nejvíce využívaná byla trasa
z Pražského předměstí na náměstí
a k nádraží. V minulosti se něko −
likrát hovořilo o návratu tramvají
do Budějovic, ale vždy se od toho
upustilo. Jediné, co se tu s přestáv−
kou dochovalo, jsou trolejbusy.
Právě ty nahradily tramvajovou
dopra vu. Pak byly zrušeny, aby
v polovině 80. let byly zase obnove−
ny a jezdí dodnes. Podobné plány
byly před několika lety s obnovou
koněspřežné dráhy. V historii šlo

o první trasu mezi Českými
Budějovicemi a Linzem.
Doposud zůstalo jen u snů
a plánů, především z dů −
vodů finanční náročnosti
a ne jistého turistického vy−
užití, jelikož by šlo jen o pár
stovek metrů v centru met−
ropole. (pru)

Foto: Archiv DPMČB
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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.

Děti zneužily 
linku

Jak může vypadat nuda dětí v so u −
časném lockdownovém sta vu,
o tom se přesvědčili jihočeští zá−
chranáři, na jejichž tísňovou linku
v mnoha stovkách případů volaly
během pár dní dvě děti. Případem
se nyní dokonce zabývá policie ze
Strakonic. Dvě děti volaly během
pár dní tisíckrát na tísňovou linku.
Někdy nechaly telefon jen zvonit,
jindy do aparátu vulgárně nadá−
valy. Trest jim s ohledem na jejich
věk nehrozí.

Přispějí na byty
Jihočeský kraj chce obce moti−
vovat k výstavbě obecních bytů,
zvláště pro mladé rodiny, případ−
ně pro seniory. Důvodem je, aby
se venkov nevylidňoval. Pomoc
má pak přijít také od státu. S alo−
kací částky osm milionů korun
pomůže kraj obcím do deseti 
tisíc obyvatel s projektovou do−
kumentací při výstavbě obecních
bytů. Stát pak může poskytnout
další dotace v rámci samotné
výstavby.

Mnozí to kritizovali a viděli za tím
vyhozené peníze. Jak se ukázalo,
částečně to byla pravda. Odbah nění
kdysi největší a nejstarší uměle vy−
tvořené vodní nádrže Jordán v Tá −
boře moc nepomohlo. Rybník, který
slouží jak k chovu ryb, tak i ke kou−
pání, je i sedm let po pracích za
stovky milionů korun stále zelený.

Jeden z hlavních parametrů, kva−
lita vody, však výrazně pokulhává.
Jordán znečišťují ryby i přitékající
fosfor. Pomoci má stanice na jeho

zachytávání. Zatímco první roky po
odbahnění bylo místy vidět až do
několikametrové hloubky, poslední
dobou se v nádrži ve velkém usazují
sinice a řasy společně s nežádoucí−
mi druhy ryb. Míra zarybnění se na−
víc dostala tak daleko, že na podzim
roku 2019 museli vědci z Biolo −
gického centra Akademie věd České
republiky společně s táborskou rad−
nicí část obsádky vylovit.

Radní města se na konci února
touto možností na svém jednání za−

bývali. Nakonec našli shodu a vy−
hlásili výběrové řízení, v němž chtějí
najít zhotovitele mobilní srážecí sta−
nice na fosfor. Stát má přes sedm
milionů korun. Má být mobilní a lze
ji využívat na různých místech. To
by mělo Jordánu zčásti pomoci.
Pokud vše dobře půjde, ještě letos
by ji město pomohlo pořídit. Ná −
sledně by se využívala nejenom na
Jordánu, ale i na tocích, které do ná−
drže přitékají. Inspirovat by se pak
mohla i některá další města, jako
třeba Jindřichův Hradec. Zde je po−
dobná situace na rybníku Vajgar.  

(pru), foto: archiv nase−voda.cz

Jordán je pořád zelený
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Sprejeři 
ničí vlaky

Sprejeři na jihu Čech si v po−
sledních letech kromě fasád
domů oblíbili i oblast železnice.
V poslední době poničili kromě
standardních vlaků i historické
vagóny, ale ani mosty jim 
neujdou. Nedávno vandal spre−
jem poničil historický osobní
železniční vůz značky Palm
z roku 1960 ve Veselí nad
Lužnicí. Škoda byla minimálně
35 000 korun. Před několika
měsíci zase poškodili sprejeři
trojici historických vagonů
v Táboře, kde napáchali škodu
přes 100 tisíc.

Přívozy 
se vrátily

Na hladinu Lipenské přehrady
se po zimní dvou a půl měsíční
odstávce vrátil první přívoz.
Lodě zahájily pravidelnou do−
pravu. Mnoho lidí si tak zkrátí
cestu o mnoho kilometrů, a to
i nyní v době lockdownu. Pří −
voz v úseku Horní Planá –
Bližší Lhota na Českokrum lov −
sku není jediný, který jezdí. Po
jezeře jezdí i další na zbylých
trasách. I nyní v době uzávěr
okresů jsou policisté, kteří 
kontrolují i tyto trasy, vstřícní
a mnoho obyvatel, kteří takto jez−
dí i za prací nebo nákupy, znají.

Modrava hledá
herce

Od května se na Šumavu opět
vrátí filmový štáb režiséra
Jaroslava Soukupa. Až do října
se tu bude natáčet další a de −
finitivně poslední série vele −
úspěšného seriálu Policie
Modrava. Štáb teď dokonce
shání několik stovek zájemců
o role. Právě z míst, kde se se−
riál točí, se mohou hlásit zá−
jemci o komparzní a epizod−
ních role, kteří by měli zájem si
zde zahrát. Tým hledá až 500 li−
dí. V televizi se další kriminální
příběhy z romantické Šumavy
objeví v příštím roce.

Příčinu uhynu orlů bělohlavých
na jihovýchodě USA zjistili vědci
z Česka. Dokonce z jižních Čech.
Odborníci z českobudějovického
biologického centra a třeboňského
střediska Algatech zjistili, proč 
více než 25 let umírali ptáci na
neuro logickou nemoc nejasného
původu.

„Příčinou byl toxin ze sinic. Je
pravděpodobné, že se hromadí v ce−
lém potravním řetězci u živočichů
konzumujících jak vodní rostliny
s porosty sinic, tak měkkýše, ryby
a vodní ptáky, kteří jsou kořistí drav−
ců. Možný účinek toxinu na savce
včetně člověka dosud nebyl pro−
zkoumán, nicméně opatrnost je zce−
la jistě namístě,“ uvedla Daniela Pro −
cházková z českobudějovického bio−
logického cent ra Akademie věd ČR.

Orli trpěli neurologickou poruchou
zvanou vakuolární myelinopatie, kte−
rá se vyznačuje nekoordinovanými
pohyby a ochabnutím svalstva u po−
stižených zvířat. Výzkum postupně
ukázal, že původem potíží jsou sini−

ce, které se staly sou částí
potravy dravců a kte  ré obsa−
hují velké množství bromu.
Zatím není prokázáno, jak se
brom, který je nutný pro vznik
toxinu, ve vodě a následně
v sinicích objevil.

„Je však možné, že se do
ekosystému dostává v sou−
vislosti s lidskou činností,
například použitím herbici−
dů nebo hnojiv,” řekl Pavel
Hrou zek z Centra Algatech.

Čeští vědci svůj objev
publi kovali v aktuálním čísle

prestižního časopisu Science, který
vyšel dnes. Orel bělohlavý žije na
severoamerickém kontinentu. Dra −
vec se stal symbolem USA a je
zobra zen na státním znaku. (pru)

Foto: Shutterstock

Hrad a zámek Jindřichův Hradec
připravuje na sezonu novou dět−
skou trasu. Nabídne sedm míst −
ností včetně černé kuchyně, přiblí−
ží dětství některých Černínů i le−
gendu o bílé paní. Cílí na děti od tří
do osmi let. Vstupné bude polovič−
ní než na ostatní trasy.

„Na léto plánujeme hrané noční
prohlídky, jejichž součástí bude
popra va 27 českých pánů z roku
1621, koncerty kapel Čechomor ne−
bo Davida Kollera,“ uvedl kastelán
Jan Mikeš.

Nová trasa ukáže, jak žily šlech−
tické děti před 200 lety.

„Bude to den v životě malého
Černína. Zájemce provede místy

v přízemí Adamova stavení, hlavní
zámecké budovy, kudy dosud vedla
hlavní prohlídková trasa zaměřená
na interiéry 18. a 19. století. Vedle
pokojů bude podle Mikeše asi nej−
větším hitem prohlídka černé kuchy−
ně,“ dodal kastelán.

Díky šlechticovým deníkům lze
sledovat, jak v Hradci žil, hry, které
hrál, i jak žily děti Černínů jinde.
V archivu památkáři objevili řadu
dětských kreseb, sehnali i některé
učebnice, z nichž se děti učily.

„Perličkou bude, že představíme,
co bylo obsahem výuky dětí v první
polovině 19. století. Součástí trasy
je jídelna, která přiblíží prostřený stůl
u snídaně. Potom se bude trasa

přesou vat do učebny, jeden z vr −
cholů prohlídky bude dětský pokoj
s některými původními hračkami
včetně houpačky a cínových vojáč−
ků. Vrcholem bude návštěva černé
kuchyně. Jindřichův Hradec je spo−
jený s pověstí o bílé paní, v Hradci je
legenda o bílé paní nejdéle, nejživěj−
ší, všechny historky, které se k ní
pojí, by vydaly na velmi tlustou kni−
hu. Tuhle legendu chceme dětem
přiblížit,” dodal kastelán.

Dětský okruh na zámku dosud
scházel. Prohlídka zabere 30 minut.
Dospělý zaplatí 80 Kč, dítě 40 Kč.

V květnu se bude navíc na zámku
natáčet pohádka Tajemství staré
bambitky 2. V létě se chystá řada
akcí: koncerty, muzikálový víkend,
dvě opery i nové noční prohlídky. 

(pru) Foto: archiv 

Chystají dětskou trasu

Vědci zjistili příčinu úhynů orlů
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Rallye Český Krumlov v květnu,
tak jako loni, kvůli covidové pan−
demii nebude. Pořadatelé prestižní
sportovní akci chtějí na podzim.
Podle původního kalendáře se měl
třetí závod domácího šampionátu
konat 21. a 22. května, s ohledem
na koronavirovou situaci v Česku
se však termín změní.

„Pořadatelé míní, koronavirus
mění. Vývoj epidemie není tak
přízni vý, jak mnozí předpokládali,
a všemožné restrikce se budou
uvolňovat velice pomalu. Ač by−
chom výjimku ministerstva zdravot−
nictví pro konání akce v květnovém
termínu s největší pravděpodobností
dostali, sterilní závody bez atmosfé−
ry pořádat nechceme,” uvedli zá−
stupci pořádajícího Automotoklubu
Rallye Český Krumlov.

Populární jihočeská soutěž bude
letos slavit 50 let od založení, i proto

chtějí pořadatelé akci uspořádat
s diváky. Za současných pravidel by
se zřejmě mohlo závodit pouze bez
jejich přítomnosti v servisní zóně
a u tratí, ale omezen by musel být
i pro Český Krumlov tradiční star−
tovní a cílový ceremoniál v Jelení
zahradě pod hradem a zámkem.  

„Letní měsíce jsou kvůli návalu
návštěvníků do turisticky frekvento−
vaných jižních Čech pro pořádání
naší rallye tabu, řešením je tedy pře−
sunutí soutěže do některého z pod−
zimních termínů,” uvedli pořadatelé,
kteří kvůli pandemii koronaviru mu−
seli zrušit loňský ročník.

Nová sezona mistrovství ČR od−
startuje o tomto víkendu Valašskou
rallye, která se bude konat bez pří−
tomnosti diváků. Na začátku května
je poté na programu Rallye Šumava
Klatovy. (pru) 

Foto: archiv Rallye ČK

Rallye se pojede na podzim

Počet obyvatel Jihočeského kraje
loni klesl o 532 na 643 551 lidí.
Narodilo se méně dětí, než bylo
zemřelých. Více lidí se přistěho −
valo, než odstěhovalo. Jižní Čechy
zůstávají šestým nejlidnatějším
krajem v republice.

„V kraji se loni narodilo 6552 dětí,
meziročně o 113 méně. O téměř
14 procent narostla úmrtnost: loni
v Jihočeském kraji zemřelo 7800 li−
dí, když o rok dříve jich bylo 6885,“
uvedl Český statistický úřad. Za
vyšší úmrtnost může pochopitelně
onemocnění covid−19, tak jako té−
měř v celé republice.

Největší přírůstek v porodnosti
zaznamenalo Českobudějovicko,

kde na svět přišlo 2258 dětí, o 130
víc než v roce 2019.

Stejný okres evidoval nejvyšší ná−
růst ve statistice pohybu obyva −
telstva. Na Českobudějovicko se 
loni přistěhovalo 3017 lidí. Celkem
v kraji činil přírůstek stěhováním
716 lidí, meziročně je to ale dvou−
třetinový pokles. Lidé v Jihočes −
kém kraji loni uzavřeli 2792 sňatků,
meziročně o 15 procent méně,
1345 manželství se rozvedlo.

Počet obyvatel České republiky
loni vzrostl o 7800, dosáhl k 10,7
milionu lidí. Růst byl podle ČSÚ
podstatně nižší než v předcho −
zích letech kvůli zahraničnímu 
stěhování. (pru)

V Jihočeském kraji loni
klesl počet obyvatel

Dotaz čtenáře SH:
Dobrý den, bývalý nájemce mi
dluží za nájemné. Co když na sebe
vyhlásí osobní bankrot, bude mě
o tom někdo informovat? 

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
z Vašeho dotazu není zřejmé, zda

dlužné nájemné již vymáháte soud −
ně, případně prostřednictvím soud −
ního exekutora poté, co Vám byl
soudem nárok přiznán; jestli jste
k vymáhání zmocnil advokáta nebo
nejste právně zastoupen. Tyto sku−
tečnosti mají také vliv na to, zda se
včas dozvíte o zahájeném insol−
venčním řízení. Lidově řečeno osob−

ní bankrot, o kterém píšete, je z po−
hledu práva oddlužením, kdy dlužník
podá soudu insolvenční návrh spo−
jený s návrhem na povolení oddlu−
žení. V posledních měsících tako−
vých návrhů bohužel přibývá, neboť
došlo k výrazné změně právní úpra−
vy, která fakticky zjednodušuje po−
volení oddlužení soudem i v přípa−
dech, kde nelze očekávat uspokoje−
ní alespoň 30% přihlášených pohle−
dávek nezajištěných věřitelů.

Insolvenční rejstřík je veřejně pří−
stupným registrem vedeným Mi −
nisterstvem spravedlnosti, takže si
každý může podle jména dlužníka
ověřit, jestli proti němu bylo zaháje−
no insolvenční řízení, ať už na návrh
dlužníka samotného nebo jiného vě−
řitele. Existují také programy na hlí−
dání změn v insolvenčním rejstříku,
ale to jsou placené aplikace, které si
pořizují spíše advokátní kanceláře

než jedinci. V případě, že jste vymá−
hání své pohledávky předal advoká−
tovi, měl by Vás o případném insol−
venčním řízení zahájeném proti
dlužníkovi informovat, stejně tak,
jestli pohledávku po vydání vykona−
telného rozhodnutí soudu vymáhá
soudní exekutor.

Hlídání zahájení insolvenčního 
řízení je z  pohledu věřitele zásad −
ní z  toho důvodu, že od zahájení
insol venčního řízení lze pohledávku
vymáhat pouze prostřednictvím
insol venčního řízení, takže je nutné
pohledávku do insolvenčního řízení
takzvaně přihlásit. Na přihlášení
pohledávky má věřitel dva měsíce
od vydání usnesení o úpadku sou−
dem, opět vyplývá z insolvenčního
rejstříku; pokud věřitel tuto lhůtu
zmešká, nelze pohledávku po dobu
běhu insolvenčního řízení po dluž−
níkovi vymáhat. Zmeškání lhůty pro

přihlášení pohledávky má pro věři−
tele nepříznivé dopady zejména
v  případě oddlužení (osobní ban−
krot), protože po splnění oddlužení
soud zpravidla dlužníka osvobodí
od hrazení zbytku dluhů, které ne−
byly v  rámci oddlužení uhrazeny
nebo nebyly vůbec uplatněny, čímž
zaniká možnost dluh zákonnými
prostředky vymáhat.

Z uvedeného tedy vyplývá odpo−
věď na Váš dotaz a sice, že o zahá−
jení insolvenčního řízení Vás nikdo
neinformuje, pokud jste vymáháním
pohledávky nepověřil advokáta ne−
bo již vymáhání není ve fázi exeku−
ce. Informovat věřitele o zahájení
insol venčního řízení není ani zákon−
ná povinnost dlužníka. Při hájení
svých práv je obecně nutné postu−
povat aktivně a dostupné registry
pravidelně kontrolovat.
Mgr. Zdenka Ambrožová, advokátka

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Rozdělí 
slavnosti

Hlavní městské slavnosti Slav −
nosti pětilisté růže chce Český
Krumlov rozprostřít do delších
časových úseků a malých akcí.
Důvodem je současná covido−
vá situace. Už druhý rok po 
sobě totiž není možné, aby se
konaly tak jako obvykle.

Zapojit by se mohly místní re−
staurace i kavárny, v plánech je
i historizující výzdoba města.
Radnice nechce akce rovnou 
rušit, jako to udělala kvůli koro−
naviru loni.

Loni kvůli koronakrizi zrušilo
město většinu kulturních akcí
včetně 34. ročníku červnových
Slav ností pětilisté růže, na něž
ročně jezdí kolem 23 000 lidí.
Letos tato akce původně počíta−
la s termínem 18. až 20. června.

„Neradi bychom letos rovnou
řekli, že akce rušíme, protože
frustrace všech je dlouho −
trvající. Hledáme způsob, jak
v nové době akce uchopit i do
budoucna. Těch cest je spou −
sta. Třeba u Kouzelného Krum −
lova, který má být na jaře, se
bavíme o nabídkách, jako májo−
vá gastro menu, májové pro−
hlídky města,“ uvedl místo−
starosta Ivo Janoušek.

Je zřejmé, že akce pro
20 000 návštěvníků nebude jen
tak možné uspořádat. Plány
město zatím modeluje podle
tabul ky opatření PES.

„Je to rozložení akcí do del −
ších časových úseků, což zna−
mená, že z jednorázové akce se
může stát téma měsíce, které
může být zajímavé i pro na −
startování cestovního ruchu
v Českém Krumlově. Chceme
také zapojit kulturní instituce
a místní gastro provozovny,”
dodal místostarosta. (pru)

Správa železnic se pustila do re−
konstrukce mnoha nádražních bu−
dov v republice. To je také obrázek
z jižních Čech a konkrétně i Veselí
nad Lužnicí na Táborsku. Práce za
43 milionů korun začnou v červnu,
potrvají do května roku 2022.

Změní se interiér, v prvním po−
dlaží vzniknou toalety přístupné
z haly, nové budou i komerční pro−
story. Kotelna se přesune do sute−
rénu. Stavební firma opraví i fasádu
z režného zdiva. V budově se obno−
ví rozvody kanalizace, vody, tope−
ní, vzduchotechniky, klimatizace
a elektro instalace.

„Firma opraví rovněž střechu
včetně krovu, obnoví původní, po−
škozené štukatérské prvky. Stavbaři
vymění také dveře. Správa železnic
chce zachovat historický ráz bu −
dovy, okna proto budou dřevěná,
špa letová,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan
Gavenda.

V jižních Čechách opravuje Sprá −
va železnic i další stanice. Letos
chce začít s opravou vlakového ná−
draží v Táboře, kde předpokládané
náklady jsou 153 milionů korun, ce−
na se může změnit podle výsledků
tendru, jejž chce správa vypsat
v druhé polovině roku. „Stavět by se
mohlo začít na podzim. Práce potr−

vají dva roky,“ dodal mluvčí Správy
železnic. Loni v červnu začala mo−
dernizace vlakového nádraží v Čes −
kých Budě jovicích, která potrvá dva
roky. Zde jsou náklady přes 820
milionů korun. V březnu začala SŽ
za 54 milionů opravovat výpravní
budovu na nádraží v Písku. Hotovo
bude v červenci příštího roku. (pru)

Rozklad Hnutí Duha proti části dál−
nice D3 v úseku Třebonín−Kaplice
rozkladová komise ministerstva
dopravy zamítla. Stavební povole−
ní tak nabude právní moci. Ředi −
telství silnic a dálnic nyní vybírá
firmu, která úsek dlouhý 8,5 kilo−
metru postaví. S pracemi se má
začít na podzim.

Odhadované náklady na stavbu
jsou necelé 3 miliardy korun.
Stabna potrvá tři roky, zahrne deset
mostů a jednu mimoúrovňovou 
křižovatku.

Hnutí Duha napadlo vedení trasy
dálnice s tím, že by část měla vést
tunelem, protože by to bylo ekologic−
ky nejlepší. „Stavba má územní roz−
hodnutí, souhlas všech, kudy a jak
má vést. Má všechna platná stanovi−
ska, jak se má postavit a provozovat,
aniž by ničila životní prostředí,” řekl
mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V provozu je teď 70 kilometrů dál−
nice D3, která má spojit Prahu
s Českými Budějovicemi a ra −
kouskými hranicemi. Měřit by měla
170 kilometrů. Celá D3 z Prahy

k hranicím by podle premiéra
Andreje Babiše měla být hoto−
vá do roku 2028.

Problém nastal u Tábora. Kvůli 
20 let starému sporu mezi státem
a majiteli bývalého motocentra brat−
ry Bratránkovými se dostavba úse−
ku D3 na obchvatu zpožďuje. Kraj,
potažmo stát začal s vy vlastněním
kvůli stavbě 400 metrů úseku.
Právník majitelů podal žádost
o předběžné opatření kvůli výkonu
rozhodnutí. Soud opatření na 60 dní
dal. Budťo musí situaci začít řešit,
nebo po uplynutí lhůty může proces
pokračovat. 

(pru)  Foto: archiv ŘSD

Stavba D3 může pokračovat

Nádraží zrekonstruují za desítky milionů
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Legendární železniční most na tra−
se Tábor – Písek u Červené nad Vl −
ta vou na Písecku zmizí. Konstruk ci
z roku 1889 nahradí nová. Sprá vu
železnic to vyjde na více jak 
800 milionů korun. Nyní se hledá
zhotovitel stavby.

Původní ocelová konstrukce přes
Orlickou přehradu nevyhovuje, na
trati tak nelze využít některé typy

vlaků. Vznikne nový železobetonový
most, ten starý čeká demolice. Jde
o třetí tendr, který předchozí Správa
železnic zrušila. Důvodem bylo, že
všechny nabídky přesáhly původní
limit zakázky 458,4 milionu korun
bez DPH.  

Nový železobetonový most bude
stát poblíž původního. S rozpětím ob−
louku 156 metrů bude jedním z nej−

větších v Česku, dlouhý bude 316,3
metru, vzepětí bude 34,7 metru.

Současný most – 280,2 metru
dlouhý, 69,5 metrů vysoký a vážící
940 tun, se dosud moc neopravo−
val. Při stavbě orlické přehrady se
jen zesílily části zatopených pilířů,
drobné opravy přišly v 70. a 80. le−
tech minulého století. Ocelová kon−
strukce mostu nesplňuje požadavky
na rychlost a zatížení. Loni v červnu
SŽ předpokládala, že práce potrvají
do poloviny roku 2024.

Proti bourání původního mostu
vznikla petice, dosud ji podepsalo
702 lidí. Autoři petice chtějí jednat i
s hejtmanstvím.

„Trať má velký význam jako ob−
jízdná trasa zejména při výlukových
pracích na páteřních tratích a pro
mimořádné přepravy. Dnes je na
mostě rychlost omezena na 30 kilo−
metrů v hodině, jeho nosnost vylu−
čuje provoz nákladních vlaků," uve−
dla již dříve mluvčí SŽ Nela Friebová. 

(pru) Foto: archiv SŽ

Opraví střechu
plavečáku

Střechu plaveckého stadionu, kte−
rá je v havarijním stavu, nechá
opravit město Strakonice. Práce za
18 milionů korun začnou v květ nu,
potrvají do září. Re konst rukce se
dočkají i ochozy a stropy bazénu,
které jsou také v havarijním stavu.
Město již delší dobu prověřuje
střechy a konstrukce sportovišť
i dalších staveb.

„Děláme inventuru majetku
a přichází se na různé prohřešky.
Na plaveckém stadionu, který je
otevřený 50 let bez opravy stře−
chy, se zjistilo, že neodborným
zásahem se tam vyndaly výztuhy.
Zřejmě tam překážely, když se
tam dávala vzduchotechnika.
Když to statik zjistil, vstaly mu
vlasy hrůzou na hlavě a povolil
provoz na jednu sezonu s pod−
mínkou, že letos to musíme opra−
vit,” uvedl místostarosta Rudolf
Oberfalcer. (pru)

Legendární most nezachrání, 
ale konstrukci nahradí nová
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Upustili 
od schodů

Rakousko chystalo výstavbu
nejdelších pohyblivých schodů
v zemi. Měly být ozdobou Hor −
norakouské metropole Lince
a jejich cílem kromě jiného by−
lo přilákat více turistů a zá −
jemců o jednu z památek. Vyjít
měly v přepočtu na 100 mi −
lionů korun. Měly vést na
Schloss berg a jejich délka mě−
la být 50 metrů. Nakonec ale 
nápad neprošel s podporou
u většiny zastupitelů města.
Projekt se proto odkládá na
neurčito.

Lák z okurek
nebude

Ani letos, ani jindy! Loňský 
pokus cestářství v hornora −
kouském Dingolfingu ošetřo vat
chodníky a silnice před náledím
lákem z okurek, se osvědčil.
Přesto se ale letos k němu ze−
mě neuchýlila. Důvody jsou ka−
pacitní a ekonomické. Lák musí
být někde skladován. Zřízení
tanků na něj a transport by prý
přišly daleko dráž než eventuál−
ní úspory. V Horních Rakousích
by prý mohli za rok shromáždit
na 50 tisíc litrů slaného láku,
ovšem ke kropení potřebují
v běžné zimě přes jedenáct 
milionů litrů solanky

Kradl v klášteře
Pod svícnem bývá největší tma.
Toto staré přísloví se projevilo
i za zdmi kláštera v rakouském
Kremsmünsteru, kde se ztratily
desítky uměleckých děl. Jak
zjistila policie, zloděj prostředí
dobře znal, ale jednal také prý
z jistých ušlechtilých důvodů.
Ztratilo se 47 obrazů a tři střel−
né zbraně za 300 tisíc eur, tedy
asi 8 milionů korun. Podezřelý
řádový bratr se k činu přiznal
s tím, že jeho čin byl v podstatě
ušlechtilý: věci prodal, aby 
získal peníze pro restaurování 
jiných, významnějších děl. Nyní
mu hrozí kromě vyloučení 
z řádu také několikaleté vězení.

Českobudějovické Výstaviště opět
po roce ruší některé akce. Dů −
vodem je covidová pandemie
a nejistota možnosti pořádat vý−
stavy a veletrhy.  

Vedení zrušilo veletrh Hobby, kte−
rý připravovalo na polovinu května.
Zvažuje, že by jej přesunulo na pod−
zim. Na Hobby jezdí zhruba 40 000
lidí. Svou největší akci, agrosalon
Země živitelka s účastí přes 100 ti−
síc návštěvníků, zatím výstaviště
připravuje.

„Stejně jako loni jsme zrušili 
i červnovou výstavu Dobro družství
s technikou. Hledáme náhradní ter−
mín na podzim. Na této výstavě se
předloni asi 60 vystavovatelů na
víc než 270 stanovištích snažilo
přiblížit žákům vědu a techniku 
a zvýšit zájem dětí o studium
technic kých a řemeslných oborů,“

vysvětlil předseda představenstva
výstaviště Mojmír Severin.

Loni zrušilo výstaviště kvůli viru
většinu akcí. Největší z nich byla
Země živitelka, jež v roce 2019 při−
lákala 123 000 lidí. Ztráta v tržbách

bude přes 50 milionů korun.
Jednou z mála akcí byly podzimní
trhy, kdy firma zavedla vstupní tur−
nikety, díky nimž lze sledovat počet
návštěvníků. (pru)

Foto: archiv VCB

Výstaviště zase ruší akce

Celkem 16 dětí zamířilo loni do
osvojení a dalších deset do pěs−
tounské péče v cizích rodinách.
Je to nepatrně méně než v minu−
lých letech. Ze 16 osvojení získali
adoptivní rodiče osm dětí přímo
z porodnice, z nichž dvě byly z ba−
byboxu.

„Ročně skončí z různých důvodů
mimo biologickou rodinu na jihu
Čech desítky dětí. Krajský úřad
však zprostředkovává jen formy
osvojení a pěstounské péče do
takzva ně cizích rodin. Neeviduje
případy příbuzenské pěstounské
péče, osobní péče poručníka ani

péči jiné osoby”, řekl Radek Šíma
z kanceláře hejtmana.

V případě osvojení neboli adopce
jde o standardní rodinný vztah, pěs−
tounská péče končí v momentě, kdy
dítě dosáhne věku 18 let.

„Dlouhodobě je větší zájem
o adopci. Délka čekání na dítě od
podání žádosti je podle něj různá.
Záleží vždy na kritériích, které si
žada telé stanoví,“ dodal Šíma s tím,
že počet právně volných dětí do
osvojení je méně než počet zájemců
o osvojení.

Záleží na tolerancích jednotlivých
žadatelů, v současné době zařazení

zájemci čekají přibližně 2 roky.
Právně volnými se děti stávají
přibliž ně v půl roce života, když
o tom rozhodne soud. Pokud
jsou ale rodiče ochotni převzít dí−
tě přímo z porodnice, tak doba
čeká ní může být kratší než zmiňo−
vané dva roky. V případě převzetí
z porodnice však stále právně dítě
není ještě soudem svěřeno do ná−
hradní rodiny.

Jihočeský krajský úřad ročně
eviduje přibližně 25 žádostí o adop−
ci a 18 do pěstounské péče. Žada −
telé většinou usilují o co nejmladší
děti. (pru)

Celkem 20 milionů korun uvolní
město Písek na podporu podni −
katelů. Radnice jim tak chce touto
cestou částečně kompenzovat
ztráty, které způsobil koronavirus.
Podobný program město připravilo
pro podnikatele už loni. Podporu
pro letošní rok schválili na dneš−
ním zasedání písečtí zastupitelé.

„Nastavili jsme kritéria trochu be−
nevolentněji, aby podnikatelé pod−
poru snadněji mohli získat, částečně
jsme upravili i parametry podmí−

nek,” řekl vedoucí finančního odbo−
ru písecké radnice Ladislav Toman.

Podpora má více rovin. Jedna
z nich se zaměřuje na živnostníky,
kteří nikoho nezaměstnávají. V tako−
vém případě mohou žadatelé získat
jednorázově 10 000 korun.

Další část peněz z podpory pak
získají živnostníci, kteří mají zaměst −
nance. Na každého mohou žádat
o 10 tisíc, ale  živnostník získá maxi−
málně 100 000 korun. „Nově jsme
podmínky upravili v tom, že loni se

smělo žádat o podporu pro deset
zaměstnanců, nyní jsme to zvýšili
na 15,” dodal Toman.

Podle něj město sice vyčlení
z rozpočtu na program 20 milionů
korun, ale ve skutečnosti bude 
částka nižší. Například loni z pod −
pory živnostníci vyčerpali přibližně
10 milionů.

Písek loni hospodařil s přebytkem
více než 84 milionů korun. Je to
zhruba o 20 milionů korun lepší vý−
sledek než v roce 2019. Přebytek
město vložilo na své účty, kde má 
finanční rezervu půl miliardy korun. 

(pru)

Děti k adopci i pěstounství

Miliony pro podnikatele

sousedůKrátce
od
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Už je to rok, co covidová pandemie
vznikla a tudíž máme možnost
omezených statistik. Ale ani
z toho si nelze brát po −
naučení, protože vir se
chová, jak chce. Mutuje,
v každém regionu je si−
tuace jiná a hlavně nevy−
zpytatelná.
Když jako vizionář vyhod−
nocuji tuto situaci, tak je obtíž−
né se orientovat v záplavě nejrůzněj−

ších zpráv. Vyhodnotit, co je pravda,
polopravda nebo falešná zprá−

va, je skoro nemožné. Z to−
ho všeho jsem pochopil,
že chaos nedělá vláda, ta
dělá, co umí, a jako kaž−
dá vláda se učí, ale mé−
dia to mají na svědomí.

A to tím, že (de facto dělají
správně svoji práci) zvou na

obrazovky a do médií spousty 
lidí – politiků, odborníků, laiků, nepo−
litiků a podobně. Jejich názory jsou
někdy odborné, někdy laické, někdy
nesmyslné. V tom je právě ten chaos,
protože je na každém jednotlivci, jak
konkrétní vystoupení vyhodnotí.
Protože nikdo z nás nemá komplexní
informace, není schopen sám posou−
dit kvalitu vystoupení a posoudit, co
je a co není pravda.

A nyní odpovím na dotazy,
které často dostávám.

l Jak nás ovlivní covidová pande−
mie?
Ovlivní všechny a hodně. Mnoho lidí si
bude muset uvědomit, že nic netrvá
věčně, nic není jisté, a tudíž je nutné
užívat: „Teď a tady a to, co je možné
a reálné“.
l Budou lidé víc agresivní, bude víc
rozvodů, násilí?
Už je. Lidé jsou víc a víc agresivní a po−
dle mne přibude duševních poruch.
Ukazuje se, že hodně lidí není přizpůso−
bivých a nejsou schopni se smířit s tím,
že nezmění něco, co není možné změ−
nit. Nejsou schopni si vytvořit náhradní
program.
l Odhalil covid labilnost lidí? Proč
neumějí myslet svou hlavou? Proč se
nechávají ovládat strachem? Proč ne−
mají vlastní názor, úsudek?
To se ukazuje všude a ve všech obla−
stech života. Je to katastrofa. Hodně lidí
si neví rady se životem a nemá svůj ná−
zor. Vidím, jak sdílejí negativní zprávy
a horší je, že tyto nesmysly šíří dál.

Mnoho lidí trpí stra−
chem a odhalil jsem pří−
činu: 80% populace je
„nedospělých“, což je
chyba rodičů, kteří se
dostatečně nevěnují dě−
tem. Už 30 let píši, že je
třeba slavit s dětmi na−

rozeniny a připomínat jim, že za rok bu−
dou o rok starší, odpovědnější, samo−
statnější a v osmnácti budou dospělí,
nezávislí a samostatní. Pokud má ně−
kdo strach, což je dost lidí, tak je někde
chyba. Buď jste nedospělí, nebo si ne−
věříte či neunášíte nejistotu. Tady mu−
sím připomenout, že jediná jistota je, že
zemřeme. Ale to je na každém, jak žije
a jak dbá o své zdraví. Podle mne
v Česku cca 20–30% lidí si vezme po−
naučení z této situace. 

Stanislav Brázda

Odpověď na otázku v textu: 
Na nevědomé úrovni jsem 
se ptal, zda jste dospělí. 

A= ne. B = napůl. C = Ano, 
jste  dospělí i se tak chováte.

Testy zdarma
Testovat na přítomnost koronaviru
v těle začaly v Rakousku také lékár−
ny. Po mohou tak i lidem, kteří se po
uvolnění některých opatření vydávají
třeba do kadeřnictví nebo škol, kde
jsou testy po třeba. Ra kouské lékár−
ny dělají antigenní rychlotesty na
covid zdarma. Přehled poskytova −
telů je na webu Lékárnické komory
a je postupně rozšiřován. Lékárny
vy stavují potvrzení o výsledku testů,
což vyžadují například kadeřnictví,
kos metické salóny, ale i školy nebo
další kontaktní služby.

Bezradný umělec
Málem do vězení šel rakouský mu−
zikant. Měl ale to štěstí, že od sou−
du nakonec odešel jen z tučnou
pokutou a nemusel za mříže. Zabil
totiž několik desítek ptáků. Jede −
na šede sátiletého muzikanta z Lin −
ce natolik štvali ptáci, že po nich
začal střílet. Nakonec byl za smrt
30 havranů a strak z nelegálně
drže né zbraně odsouzen k pokutě

3000 eur, jinak by musel do vězení
na 120 dnů a zaplatit 25eurovou
pokutu. Navíc tři pušky mu soud
zabavil. Ptáky zkoušel plašit jinak,
ale nic prý nepomohlo.

Vykrádal zásilky
Vězení hrozí 27letému Slovákovi,
který pracoval jako poštovní doru−
čovatel v sousedním Rakousku.
Díky všímavosti jeho kolegy se jej
podařilo usvědčit z krádeží zásilek,
které pak prodával ve své vlasti.
Doručovatel balíků v Linci si od za−
čátku roku ponechával opakovaně
zásilky a mobily, které v nich byly.
Ty pak prodával na rodném Slo −
vensku. Odhalila jej všímavost ko−
legy, který zahlédl, jak si balíčky
překládá do svého privátního auta.
Pod tíhou důkazů se mladý zloděj
doznal k jedenácti takovým činům.

Lockdown 
nahrává konopí

V jednom z momentálně zavřených
vídeňských hotelů našla policie do−
slova plantáž konopí. Obvinila mu−
že, který měl patřit ke skupině, jež 
v ČR vyráběla metamfetamin. Na

stopu velkovýrobci marihuany se
vídeňská policie dostala poté, kdy
byl vydán evropský zatykač na člo−
věka, který loni v létě komplex bu−
dov převzal. Chtěl prý znovu uvést
do provozu restaurant v prvním
patře hotelu. Uvnitř provizorní plan−
táže našlo komando 1400 rostlin,
z nichž některé měřily i 1,5 metru.

Mají vaječný rekord
Bavorsko překonalo tři roky starý
světový rekord ve stavbě pyramidy
z vajec položených na špičku. Tehdy
se jich do stavby vešlo 48 000, nyní
jich bylo více jak dvakrát tolik.
Celých 7 hodin a 40 minut trvala tři
metry vysoká a pět tun těžká stavba
vaječné pyramidy. Pracovníci sou−
kromé farmy na ni v 67 vrstvách vy−
potřebovali 100 tisíc vajíček. Pod −
mínkou bylo, že vydrží alespoň mi−
nutu v kuse. I zde byl světový rekord
překonán. Vaječná stavba byla roze−
brána až druhý den a všechna vejce
byla určena ke konzumaci.

Přispějí na žaluzie
Se zajímavou nabídkou pro majitele
nebo nájemníky bytů starších de−
seti let přišla Vídeň. Pomůže jim

proti přehřívání jejich příbytků v let−
ních měsících, kdy zvláště v někte−
rých šplhají teploty až nad 30 st.
Celsia. Radnice uhradí majitelům
nebo nájemníkům bytů až polovinu
nákladů, když si nechají namonto−
vat rolety nebo žaluzie. Vlastník
může dostat maximálně 1500 eur.
Loni vyřídil magistrát přes 5000 žá−
dostí. Průměrná podpora byla 
kolem 1000 eur.

Hitlerovo rodiště
odmítá

Rakouské město Braunau, které
nechvalně proslulo kvůli svému ro−
dákovi Adolfu Hitlerovi, na sezna−
mech světového kulturního dědictví
nebude, alespoň zatím. Nacistický
vůdce v tom ale v tomto případě
nehraje žádnou roli. Kandidaturu
Braunau k zapsání na seznamy
UNESCO odmítl starosta města.
Argumentuje tím, že takový zápis
občanům i podnikatelům způsobuje
jen komplikace, zasahuje do svo−
bod vedení města i občanů a nepři−
náší fakticky žádné přímé zisky.
Místní strana Zelených ale zuří
a chce se v příští možnosti o za−
psání na seznam zasadit. 

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Pro čtenáře mám
dobrý minitest:

Jaké Vás napadne písmeno
z možností A, B, C? 

Na konci článku je odpověď.

Zdravím naše čtenáře a pokusím se odpovědět na dotazy, které dostávám.
Úvodem bych rád připomenul, že je jiná doba, kterou určitě nezavinila naše
vláda. Většina lidí nadává na vládu, že dělá chaos, vydává protichůdné 
informace a tak dále. Ale nejenom naše vláda, ale žádná vláda na světě
si neví s virem rady, protože je to nová situace. Ať si to přiznáme nebo ne,
takto vypadá biologická válka.

Svět se změnil a všechno je a bude jinak

sousedůKrátce
od
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FIRMA hledá brigádníky
na občasné stěhování,
vyklízení bytů, domů, prá−
ce i s těžšími břemeny,
ze Sušice nebo Klatov −
ska. Práce je na smlouvu
o provedení práce. Tel.:
603147781. RR 21243 

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor −
 ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 21049

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

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

a email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM betonové pa −
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113. PM
21050 

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Tele fun ken
aj. Hodiny, hodin ky  ná −
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porce lánové a ko−
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum −
petu aj. staré věci do
r. 1960.  Vykou pím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Na bízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 21056 

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 21079

KOUPÍM tento typ židlí
a tento typ komod. Stav

nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21080

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
21081

NEMÁ NĚKDO na půdě
nebo na chatě staré ča−
sopisy Čtyřlístek,  vydané
do roku 1979? Jsem ba−
bička malého kluka a tomu
se tento časopis moc líbí.
Já je mám až od roku
1980. Nejsem sběratelka,
takže časopisy nemusí
být v perfektním stavu.
Při měřenou cenu samo −
zřejmě zaplatím. Email:
dradrax@seznam.cz, Tel.
775296888. PM 21076 

KOUPÍM staré pivní láh−
ve a sklenice s nápisy
pivovarů. I jednotlivé
kusy, děkuji sběratel.
Tel. 732170454. PM
21068 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic −
kou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláš tění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, ob −
lo ženou palubkami. Buň −
ky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000 Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, za −
řízenou k  okamžitému
používání. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel. 604867469. PM
21046 

PRODÁM požárně odol−
né bezpečnostní dveře
Solodoor DPB2, šíře
80 cm, výška 200 cm,
levé, dekor olše, včetně
bezpečnostního kování
Rostex BKR1, 100% stav.
Za velmi příznivou cenu.
Plzeň. Informace na tel.
732162602

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 velmi zachova−
lý dětský pokoj−válenda
s úložným prostorem, skří−
ně, psací stůl, židle, ko −
moda, dekor bílá bříza,
vše ve výborném stavu.
Cena 9  900 Kč. Info na
tel.739093218

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

KOUPÍM Zetor 8441,
7441, 7341, 7340, 7745
Turbo, v zachovalém
a originálním stavu.
Nejlépe od prvního ma−
jitele. Tel.: 736221190.
RR 21192

PRODÁM Škoda Octavia
combi RS 2.0 TDI, 
125 KW, po faceliftu, mo−
tor common rail, najeto 
265 000 km, r. v. 2009,
6 st. DSG + pádla pod vo−
lantem, plná výbava, STK
11/2022, po vým. rozvodů,
cena 135 000 Kč. Tel.
736736059  PM 21078

JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré
československé moto   −
cykly všech značek, v ja −
 kém  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

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
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Uzávěrka řádkové inzerce je 22. dubna 2021

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

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
3. 5. 2021

!!! 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

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Opel,
FIAT, Hyundai, Honda,
Toyota, Nissan atd. Tel.:
602834411. RR 21255

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

Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 604867469. PM
21052

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malířské
práce, kompletní re −
konstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další
práce dle domluvy. Stra −
konice a okolí do 40 Km.
Ro zumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21190

HLEDÁM ke koupi star −
ší dům nebo chalupu
vhodnou k rekonstrukci,
tel.: 606916148. RR
21229

36/185 nekuřák, bez−
dětný hledá dívku 16−19
let k  vážnému sezná −
mení. Nekuřačku, která
také hledá partnera pro
život. Mám rád filmy
s  akční tématikou, ko−
medie, horory a české

filmy. Rád cestuji, cho−
dím na procházky a na −
vštěvuji kulturní akce.
Jsem z  okresu Beroun.
Tel. 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz.
PM 21003

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