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Volají po dokončení D3
Jihočeský a sousední Středočeský
kraj volají po dokončení dálnice
D3 spojující České Budějovice
s Prahou, potažmo hranice s Ra −
kouskem s hlavním městem. Zá −
stupci obou hejtmanství plánují
svolat jednání s ministrem dopra−
vy Karlem Havlíčkem a generál−
ním ředitelem Ředi telství silnic
a dálnic Radkem Mátlem.

„Následovat by mělo i jednání se
všemi dotčenými středočeskými
obcemi. To jsou konkrétní věci, kte−
ré nastanou v nejbližších dvou mě−
sících. Chtěli bychom rychleji posu−
nout schvalování dálnice D3 ve fázi
územního řízení a stavebního povo−
lení do finále,” uvedl jihočeský hejt−
man Martin Kuba a za středočeský
kraj náměstek Martin Kupka.

Zatímco v jižních Čechách se sta−
vělo, ve středních Čechách stavba
ani nezačala. Kuba poukázal na to,
že jediný středočeský úsek D3 měří
jen 1,7 kilometru a za 12 let se ne−
prodloužil o jediný metr. Středo čes ká
část má přitom měřit 60 kilometrů.

Zástupci vlády v minulosti uvádě−
li, že stavba by mohla začít v roce
2024 a v roce 2028 by mohla být
hotová. Kuba připomněl, že vše zá−
visí na správních řízeních.

„Je nutné, aby ta dálnice dostala
územní rozhodnutí, aby došlo k po−
tvrzení procesu schválení EIA, kte−
rý je v téhle chvíli platný, ale bude

končit. To jsou všechno úkoly, kte−
ré chceme probírat s ministrem
a ředitelem ŘSD,” uvedl jihočeský
hejtman.

Podle něj je nutné deklarovat, že
trasa D3 je projednaná, jiná není
možná, a dát jasný signál pro všech−
ny správní orgány, že mají postupo−
vat, jak jim stavební zákon ukládá,
aby se začalo stavět co nejdříve.

Koridor dálnice ve středočeské
části má být tvořen pěti úseky:
Praha−Jílové, Jílové−Hostiradice,
Hostiradice−Václavice, Václavice−
Voračice a Voračice−Nová Hospoda.
Kritikům vadí, že povede turisticky
atraktivním Posázavím. Doporučují

spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vy−
budovat obchvaty měst. Minister −
stvo dopravy v minulosti namítalo,
že zvolená trasa povede méně zalid−
něnými oblastmi, což by mělo způ−
sobit méně problémů v zastavěných

aglomeracích. Ministr dopravy Karel
Havlíček, který je rodákem z Čes −
kých Budějovic, kde také vesměs 
žije, už dříve uvedl, že alternativní
řešení v podobě zvýšení kapacity
silnice I/3 by bylo sice levnější, ale
vznikly by problémy mimo jiné na

dálnici D1. Z I/3 by se navíc nikdy
nedala udělat plnohodnotná dálnice.
Také Kuba s Kupkou míní, že jiná
varian ta D3 než ta projednávaná ani
není reálná. „Není možné se vracet
na začátek,” dodal Kupka. (pru)

Jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek Martin Kupka
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Je mu 35 let, je už otcem tří dětí
a diváci jej kromě divadla znají
hlavně ze seriálu Ordinace v růžo−
vé zahradě. Fešák, mladý lékař, zá−
chranář je sice rodilý Pražák, ale
v posledních letech se cítí doma
i na jihu Čech, konkrétně na Šuma −
vě. Právě tady tráví hlavně posled−
ní rok, kdy koronavirová pandemie
zastavila vše, co zastavit mohla.

Ordinace končí a v červnu Nova
odvysílá poslední díly. Je téměř
dotočeno, nicméně Štěpán Benoni,

který je velmi obsazovaným i diva−
delním hercem a hrál a hraje v řadě
jiných seriálů nebo filmů, si čas,
který nemusí věnovat práci, věnuje
rodině a pohodě v přírodě.

„Chodím na tůry, pracuji fyzicky
u domu a užívám si rodinu a pa −
radoxně tuhle dobu, která nás
všechny zpomalila. Přinesla mno −
ho problémů, ale v tomhle obhledu
i pozitiva. Asi bych jinak nikdy 
neměl tolik času na své blízké,“
říká Štěpán Benoni.

Kdysi se rozhodoval mezi he−
rectvím a armádou. Dodnes má
prý slabost pro
řád a disciplínu.
Jak na povídá jeho
jméno, má italské
před ky. Do rodiny
Beno niů před šesti
lety přibyla i jeho
kolegyně a nyní
manželka Vladi mí −
ra, se kterou se na
divadelním jevišti
setkal jen jednou.

„Pro mě je důležité, že dělám,
co jsem vždycky chtěl, a navíc mě
to pořád baví. Také můj osobní 
život se ubírá tím správným smě−
rem,“ svěřuje se Benoni.

Na Šumavu se vrací jinak docela
často. Dokonce i v době, kdy jede
z představení a druhý den se vrací
na natáčení.

„Nikde se totiž nevyspím lépe.
Šumava a Strakonicko jsou místa,
kam jezdím od malička a čím dál
raději. Cítím se tam dobře, a hlav−
ně je tam hodně vody, což je pro
mě jako pro rybáře hodně dů −

ležité,“ říká mladý
herec, který hrál
i v Ulici nebo dal−
ších projektech.

Rybaření je je−
ho vášní už od
čtyř let. Kvůli ry−
bám je prý do−
konce schopen
odmítnout i práci.
Posledních pár let
hlavně muškaří,
což je aktivní způ−
sob rybaření.

Jako divadelní
herec má svůj
vzor v Shake spea   −
rovi. Prý je stále

aktuální. „On byl geniální autor. Dá
se bez větších úprav hrát v které−
koli době, vždy to rezonuje. Mám
doma jeho téměř kompletní dílo
a vyzkoušel jsem si ho už na ško−
le, vždy menší role, ať už ve Sta −
vov ském nebo Vinohradském di−
vadle,“ dodal sympatický herec.

Až se prý divadla, nejspíš na
podzim, více rozjedou, má na dva
roky práci. Do toho zcela jistě při −
jdou i další televizní či filmové na−
bídky. Pokud ne, bude si dál s kli−
dem v srdci užívat Šumavu.

(pru), foto: archiv TV Nova 
a Š. Benoniho.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Lék na klíšťovku
Čtrnáct dní poté, co čeští virolo−
gové oznámili úspěch s bispe −
cifickou protilátkou proti covidu−
19, představili nyní nový objev,
který se týká klíšťové encefali −
tidy. Jde o česko−americký tým
vědců v čele s týmem Akademie
věd v Českých Budějovicích.
Pomocí specifických bílých
krvi nek B−lymfocytů z těchto
odběrů vědci získali velkou sérii
protilátek, které vykazují vyso−
kou neutralizační účinnost proti
viru klíšťové encefalitidy. Působí
jako okamžitá prevence i jako
lék. Protilátky získali lékaři od 
lidí, kteří nemoc prodělali a měli
největší imunitní odezvu.

Festival zase ruší
Oblíbený táborský ska, reage
a rock festival Mighty Sounds,
kam ročně jezdí až 15 000 lidí,
opět nebude. Pořadatelé jej po−
druhé po loňsku přesunuli kvůli
koronaviru. Mighty Sounds by
tam měl být až začátkem lé−
ta 2022. Důvodem jsou nejas−
nosti týkající se vládních opat−
ření i to, že některé kapely 
překládají turné na příští rok.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Někteří další po řadatelé vyčká−
vají, ale jsou nervóz ní, protože
nevědí, jaké možnosti v létě bu−
dou mít oni i návštěvníci.

Opraví nejstarší
most

Chystá se oprava nejstaršího
dochovaného kamenného mos−
tu v Česku – Kamenného mostu
v Písku. Během oprav bude
v provozu a cílem úprav je zajis−
tit funkčnost památky na dalších
20 let. Během prací za zhruba tři
miliony korun, které spočívají
například v opravách parapetní
zídky, pilíře a krycí stříšky, čiště−
ní konstruk ce od mechu, výronů
a také v doplnění některých ka−
menných částí, vymění firma
i kované skoby ve zdivu mostu.
Celý povrch pak bude zpevněn
ochranným a zpevňujícím nátě−
rem. Během oprav zůstane most
částečně průchozí.

Fešák z Ordinace utíká na Šumavu
Štěpán Benoni

Štěpán Benoni s manželkou

Nová místa pro podzemní kontej−
nery na třídění odpadů chystají
České Budějovice. Chtějí tím snížit
počet klasických popelnic na se−
parovaný odpad. 

Nyní město například umístilo
kontej nery pod zem u Polikliniky
Sever v ulici Na Sadech. „Čtyři kon−
tejnery před Poliklinikou Sever mají
do statečnou kapacitou na papír,
plasty i sklo. Zpevněný prostor kolem

nich je osazen kamennými kostkami.
Veškeré plochy jsou bezbariérové
pro snadný přístup osob se sníženou
pohyblivostí ke kontejnerům,” uvedl
náměstek primátora Ivo Moravec.

Podzemní kontejnery jsou ve
městě například na Piaristickém ná−
městí nebo na pěší zóně v Lannově
třídě. Rozšiřování podzemních ná−
dob na území města samozřejmě
nekončí. „Hledáme další vhodné

loka lity pro jejich umístění, ale rela−
tivně často narážíme na inženýrské
sítě pod zemí, které to znemožňují.
Citlivě k umísťování nádob přistupu−
jeme i v souvislosti se zelení, o kte−
rou nechceme přijít. Aktuálně máme
vyhlídnutou lokalitu v Havlíčkově
kolo nii,“ dodal Moravec.

České Budějovice za rok odvezou
více než 15 000 tun směsného ko−
munálního odpadu. Tříděného odpa−
du se za rok ve městě nashromáždí
více než 11 000 tun. (pru)

Budou mít další kontejnery
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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 shora uvedených 
www. stránkách školy.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

Obyvatelé strakonického sídliště
Šumavská si přijdou jako rukojmí.
Jak samotného města, tak i spo−
lečnosti Energo, která má zajišťo−
vat teplo a teplou vodu do 300 do−
mácností. Spor z loňského roku
mezi společností a městskou tep−
lárnou pokračuje. Vše může vyře−
šit až horkovod, který chce radnice
nechat vybudovat.

Původně hrozilo, že opět Teplárna
Strakonice omezí dodávky tepla pro
Energo. To se zatím nestalo pro od−
běrná místa na sídlišti Šumavská
i jinde, která zásobuje firma Energo.

Teplárna uvedla, že firma Energo
jí dluží, a proto dodávky omezí nebo
přeruší, když jí Energo nezaplatí.
Přitom fakticky jde o spor, který ne−
má a ani nemůže občany města,
odběratele, zajímat, protože ti své
platby hradí.

„Vedení města i vedení Teplárny
Strakonice ukazují svou neschop−
nost manažersky fungovat. Přece
tohle je dlouholetý spor mezi nimi.
Proč do toho tahají nás? My platí−
me, co platit máme, a pokud firma
městu dluží, mají i to vymáhat, ale
ne ohrožovat nás tím, že stále hrozí,
že nám nepoteče teplá voda nebo
nebudeme mít topení,“ míní paní
Jana, jedna z obyvatelek sídliště.

Energetický regulační úřad vy−
zval teplárnu i firmu Energo, aby
respektovaly předběžné opatření,
jež úřad vydal. Podle něj musí
Teplárna Strakonice Energu dál do−
dávat a Energo za teplo platit. To se
prý však neděje.

Podle starosty Břetislava Hrdličky
se prý lidé nemusí bát, že budou
bez tepla. „Topit se bude. V nejbliž−
ších dnech se občané nemusí niče−
ho takového bát, protože teplárna
nemá v úmyslu likvidovat občany.
Spíš řešíme problémy se zákonem,
protože my topíme, Energo neplatí

a nemá ani smlouvu. Nezákonně vy−
dáváme teplo někomu, kdo za něj
neplatí. Jde o to, aby nám nezavřeli
ředitele teplárny za to, že topí. Aby
nás někdo ujistil, že to, že topíme,
není trestný čin. Ale my jsme nikdy
nenechali lidi na holičkách, neza−
chovali se špatně, neuděláme to ani
teď,” řekl starosta.

To však občané i někteří právníci
považují za bohapustý nesmysl.

„To, že teplárna dodává energii
do bytů lidem, kteří si topí, není
trestný čin. Trestným činem je jen
to, pokud firma odebírá službu, tedy
topení, ale neplatí za ni. A to by
předběžným opatřením měl řešit
soud, například,“ míní jeden z reno−
movaných právníků.

„Pokud by naopak ředitel Teplárny
zarazil otop, to by mohlo být pova−
žováno za nezákonný problém, pro −
tože tím ohrožuje množství občanů,
kteří si své hradí,“ míní právník.

Energo uvádí, že teplárna mu dlu−
ží kolem 15 milionů korun za nájem
distribuční soustavy. Vedení teplár−
ny ale namítá, že mu vedení města
dluží kolem 3,5 milionu.

Další občané mají jednoduchou
odpověď. „Kdyby se tu nevymýšlely
v minulých letech nesmysly a ne−
prodávaly se městské a státní te −
pelné a vodovodní soustavy, takové
problémy vůbec nemusely být.
Tohle vše má zůstat v majetku měs−
ta a tím pádem občanů. To, že se tu
v podstatě podivně prodaly různým
firmám soustavy, které ty firmy ale
původně nevybudovaly, je zločin.
A teď na to koukají a diví se,“ říká
další občan Strakonic.

Všichni věří, že se situace podaří
dovést do zdárného konce a že
v příští topné sezóně, tedy na pod−
zim, už se občané nebudou muset
obávat, že by náhodou ve svých
bytech mrzli. (pru)

Kauza Teplárna pokračuje
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Jihočeši loni vytřídili k recyklaci
97,9 tuny použitých baterií, mezi−
ročně o tři procenta víc. Nejvíc ba−
terií, zhruba 43 procent všech, bylo
ze sběrných nádob v obchodech.

V ČR se loni vybralo rekordních
2156 tun odpadních baterií. Vyplývá
to ze statistik společnosti Ecobat,
která v ČR zajišťuje zpětný odběr
baterií.

„Lidé v jižních Čechách loni ode−
vzdali k recyklaci 97.914 kilogramů
použitých baterií. V přepočtu
tak na každého Jiho −
čecha připadá
zhru ba šest
tužkových
baterií typu
AA. Hmotnost
vloni vybraných baterií v Jihočes −
kém kraji odpovídá přibližně váze
jednoho páru velryby grónské,”
uvedla Jana Čechová z firmy, která
se tříděním zabývá.

Nejvíc vytříděných baterií bylo
ze sběrných nádob v obchodech.
Dalších 36 procent z veřejných
sběrných míst na úřadech, sběr−
ných dvorů a z červených venkov−

ních kontejnerů. Roste množství ba−
terií ze sběrných míst, která zřizují
města a obce. Víc baterií se v mezi−
ročním srovnání vybralo v maloob−
chodních řetězcích.

V jižních Čechách ocenil Ecobat
Jednotu, spotřební družstva České
Budějovice a Kaplice, kde podle
ní lidé pravidelně odevzdávají
hodně baterií.

V roce 2020 vzrostla celorepubli−
kově spotřeba baterií asi o 15 pro−
cent. „Vidíme, že lidé v době koro −

navirové krize baterie
více využívají. I je−

jich sběr roste, ale
stále zde máme

rezervy, vždyť na recyk−
laci stále míří jen slabá polovina ba−
terií, které se dostanou do oběhu,”
dodali zástupci společnostiů.

ČR patří v třídění baterií mezi nej−
lepší země regionu. Evropská nor−
ma státům ukládá, aby od lidí vybra−
ly zpět k recyklaci nejméně 45 pro−
cent všech baterií, které se v daném
roce dostaly do oběhu. Toto číslo se
podařilo v ČR splnit již v roce 2016,
loni to bylo 48 procent. (pru)

Jihočeši dobře třídí

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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S  příchodem jara a doznívající 
epidemií se otevřely brány hradu
dokořán. V  máji je v provozu od
10.00 do 17.00 hod., vždy od úterý
do neděle. V  pondělí bývá pravi−
delně zavřeno.

Venkovní výstava – 
Anděl Páně
„Po dobu minimálně celého května
je možné shlédnout zcela novou
venkovní výstavu, kterou si připomí−
náme natáčení oblíbené pohádky
Anděl Páně na Šumavě. Některé
scény z  prvního dílu, jenž vznikal
v  roce 2005, pocházejí i z  hradu
Kašperk. Pojďme si proto napří−
klad porovnat záběry z  pohádky
s  konkrétními místy na Kašperku 

a v okolí. Návštěva je volně přístup−
ná v otevírací době památ ky,“ sdělil 
Mgr. Václav Kůs, kastelán hradu.

Samostatné prohlídky 
do hradu
Protože komentované hromadné
prohlídky zatím nejsou možné, mů−

žete se vydat do hradu samostatně!
Připravili jsme pro vás trasu, která
vede z purkrabství do prostor býva−
lého paláce a odtud až na vrchol 
východní věže. Výhodou pro ná −
vštěvníka je, že časově je omezen
pouze otevírací dobou památky.
Taková výprava je vhodná zejména

pro fotografy, ale obecně
pro všechny, kteří v hrad−
ním jádru chtějí mít do−
statek času na objevování
vzácných detailů a rozjí−
mání v  nejvýše polože−
ném královském hradě.
Samostatné prohlídky
hradu budou zahájeny od
úterý 4. května.

Hrad Kašperk se otevřel návštěvníkům

V rámci svatojánských oslav mů−
žete finančně přispět na umělecký
podstavec pod sochu sv. Jana
Nepomuckého na kruhový objezd
v Nepomuku. Sbírku pořádá město
Nepomuk. 

Nečekaný objev byl učiněn upro−
střed letních prázdnin 2019 ve
Lnářích. V prostoru zrušeného ře−
holního hřbitova, v zahradě Psy −
chia trické léčebny Lnáře, jež bývala
do roku 1950 klášterní zahradou,
byla v zemi zcela náhodou obje −
vena socha sv. Jana Nepomuc −
kého, jejíž stáří je více než sto let.
Socha je sériový litinový výrobek
zhotovený v roce 1913 v arcibis−
kupských železárnách v Rožmitálu
pod Třemšínem. 

Co se týče bližší historie sochy,
vyrobena byla na návrh tehdejšího
ředitele velkostatku Lnáře, lesmistra
Theodora Mokrého, a to pro neda −
lekou obec Tchořovice. Důvody
ukrytí sochy nejsou známy, mohlo

se jednat o opatření kněží před mož−
ným zničením sochy (zrekvírování
během války, ničení svatojánských
památek po vzniku Československa
apod.). Jisté je, že socha byla ulože−
na pietně a záměrně, protože její

plastické části a obličej byly umístě−
ny lícem dolů, aby je takovou měrou
nehlodal zub času, například vsa −
kující se voda.

V současné době je socha v dlou −
hodobém pronájmu městu Nepo −
muk a je schváleno její umístění na
kruhový objezd U Pyramidy. Příspě −
vek na opravu sochy schválilo
nepo mucké zastupitelstvo, kámen
věnovala sponzorsky firma Průmysl
kamene, a. s.

Prostředky na umělecké opra −
cování kamene se nyní vybírají ve−
řejnou sbírkou:

Číslo zvláštního bankovního účtu:
60011−725628399/0800
Název a adresa banky: Česká spo −
řitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4. Datum ukončení
sbírky: 15. 5. 2021.

Socha bude slavnostně odhalena
a požehnána na kruhovém objezdu
U Pyramidy dne 15. května 2021 
ve 12 hodin.

Sbírka pro nepomuckého Johánka

Plzeňský kraj chystá vyhlášení ve−
řejných zakázek malého rozsahu
„Vintířova stezka – vytvoření a tisk
propagačních materiálů“ „Vintí řo −
va stezka – vytvoření symbolic −
kých relaxačních míst“ a „Vintířova 
stezka – Vytvoření informačních
panelů & laviček“.

Jde o tři zakázky malého rozsahu,
v rámci nichž bude vytyčen koridor

stezky včetně výletních okruhů, vy−
značení v terénu, osazení další do−
provodnou infrastrukturou (herní
prvky, sochařské dílo, informační pa−
nely, symbolická místa, výsadba his−
torické odrůdy jabloní) a následného
marketingu (propagační materiály –
etapový průvodce, přehledová mapa
stezky, sada DL letáků k okruhům
stezky, populárně naučná brožura. 

Součástí jsou i virtuální prohlídky,
videospot, webový por tál, geolo−
kační hra pro mobilní telefony, edu−
kační program pro žáky 2. stupňů
základních škol včetně výukového
komiksu, kulturně – vzdělávací akce,
prezentační akce pro veřejnost,
poutě, akce pro školy, školení prů−
vodců, press a fam tripy). „Stezka
sv. Vintíře je pěší dálková poutní

trasa vedoucí z němec kého města
Niederalteich přes Šumavu a její
podhůří do Blatné. Tematicky odka−
zuje k společnému česko – bavor−
skému světci sv. Vintíři, který v této
oblasti působil. Projekt je spolufi−
nancován v rámci Programu přes −
hraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
2014−2020“. Celkem budou rozdě−
leny finanč ní prostředky v maximál−
ní výši 1.936.000 Kč,“ uvedla radní
kraje Marcela Krejsová.

Vintířova stezka – pěší poutní trasa

Slevy ze vstupného na památky ne−
bo do sportovních areálů chce dát
pro letošek Jihočeský kraj. Nebu −
dou se vztahovat na červenec a sr−
pen. Na podzim chce hejtmanství
díky slevovým poukazům nalákat
víc škol v přírodě a firemních akcí.
Celkem chce na to hejtmanství
inves tovat kolem 10 milionů korun.

„Je připravený plán na podporu
vstupného na hrady a zámky i do
sportovně odpočinkových areálů.
Návštěvník si koupí vstupenku 
on−line a zaplatí jen 60, 70, 80
procent ceny. Bude mít vytištěnou
vstupenku, se kterou jde na danou
atraktivitu,” řekl ředitel Jihočeské
centrály cestovního ruchu Jaromír
Polášek.

Kraj osloví památky a provozo−
vatele, kteří mu průběžně dodávají
čísla návštěvnosti. Záměr kraje by
tak podpořil asi 100 tisíc návštěv−
níků. Na léto nyní domlouvá cent −
rála cestovního ruchu rozvoj záze−
mí pro karavany. „Pokud chceme
nalákat Němce, kteří jsou na to
hodně zvyklí, tak v této situaci je
pro ně mnohem lepší vyjet s 'oby−
tňákem' a mít tady připravenou 
infrastrukturu,” řekl ředitel.

Od září se chce kraj pomocí sle−
vových voucherů zaměřit na školy
v přírodě a firemní akce.

Slevové vouchery zavedl kraj
poprvé loni v červnu, po první vlně
koronakrize. Přispěl tak rodinám na
ubytování při dovolené v jižních
Čechách a dal slevy do zoo i mu−
zeí. Sleva byla nejvýše 300 korun
na člověka a noc. Vyčerpalo se té−
měř 12 z 39 milionů Kč. Poukazy
využilo téměř 5000 rodin, 15 000
lidí, zapojilo se 314 hotelů a pen−
zionů, program přispěl na 40 000
přenocování.

Loni se na jihu Čech ubytovalo
1,1 milionu turistů, což je o téměř
38,5 procenta méně než v roce
2019. Více turistů bylo jen v Praze
a na jihu Moravy. (pru)

Slevy na památky 
i na sport
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Jihočeský kraj postaví nové mosty.
Například přes řeku Volyňku ve
Vimperku a přes Slupský potok
v Zá řičí u Mladé Vožice. Půjde o in−
vestice za skoro 50 milionů korun.

Důvodem výstavby obou nových
mostních konstrukcí je špatný tech−
nický stav těch stávajících, které bu−
dou odstraněny.

„Likvidace starého mostu a stav−
ba nového přes Volyňku si vyžádá
náklady 31 milionů korun. Součástí

projektu je i úprava koryta
Volyňky v délce 58 metrů

a vybudování provizorní lávky zhru−
ba 25 metrů po proudu řeky,“ nastí−
nil náměstek hejtmana pro dopravu
Antonín Krák s tím, že stejně tak lik−
vidace starého a vybudování nové−
ho mostu přes Slupský potok v Zá −
řičí bude stát přes 17,5 milionu.

Práce na novém přemostění přes
Volyňku i Slupský potok by pak mě−
ly začít v květnu a s jejich dokonče−
ním se počítá začátkem listopadu
letošního roku. (pru)

Budou nové mosty

Hospodaření zakončilo Jihočeské
divadlo loni se ztrátou 734 000 ko−
run. Tu sice lze pokrýt z rezervního
fondu, nicméně pro českobudě −
jovickou scénu to není příjemná
zpráva. 

Do ekonomiky zasáhla koronavi−
rová pandemie a chybějící tržby
z otáčivého hlediště, kde se loni ne−
hrálo. Divadlo nabídlo 250 akcí pro
více jak 26 000 diváků. Tržby za
představení byly bezmála 5,5 mili−
onu korun. Příspěvek od zřizovatele,
tedy města, byl skoro 130 milionů.

„Významně byla omezena umě−
lecká činnost, hraní pro veřejnost
a pochopitelně i příjem tržeb
ze vstupného. V dubnu, na návrh
vedení divadla, rozhodl zřizovatel
o zrušení sezony na otáčivém
hlediš ti v Českém Krumlově a za−
hájení nutných oprav. Z výše uve−
dených důvo dů byly dopady do

ekonomiky divadla dramatické,”
uvedli zá stupci divadla. 

Divadlu chyběly v roce 2020
hlavně příjmy z otáčivého hlediště.
Tržby tak proti plánu klesly o 47,7
milionu. V nákladech ušetřila scéna
se zhruba 260 zaměstnanci přes
31 milionů, a to na honorářích,
mate riálu i platech.

O milion se prodraží i oprava otá−
čivého hlediště. Loni začalo divadlo
s opravami díky tomu, že se pro co−
vidová opatření nehrálo. Kromě
úprav sedaček a dalších částí firma
kompletně zrenovovala elektroinsta−
laci a pohon zařízení. Náklady mají
vyjít na 25 milionů korun.

Na letošní sezónu si otáčko při−
pravilo několik premiér a představe−
ní, která by mohla být zcela vypro−
daná, pokud to epidemiologická
situa ce dovolí.

(pru), foto: archiv JČD

Jihočeské divadlo ve ztrátě
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Navzdory pandemii meziročně
načerpaly elektromobily na jiho−
českých stojanech ČEZ o téměř
třetinu energie více. Nárůst ode−
brané elektřiny o 29 procent za−
znamenaly v meziročním srovná−
ní dobíjecí stanice, které jsou 
v Jihočeském kraji. 

Za první tři měsíce letošního roku
v nich majitelé elektromobilů ode−
brali přes 196 000 kWh, tedy o sko−
ro 4 400 více než za stejné období
loňského roku.

„Nejčastěji řidiči dobíjeli na sta −
nici v Nádražní ulici v Českých
Budějovicích. Jižní Čechy tak ná −
sledují celorepublikový trend, kdy
ČEZ na svých stojanech zazname−
nall nárůst o 33 procent,“ uvedl za
společnost Marek Sviták.

Kromě krajské metropole Čes −
kých Budějovic je energetici pro −
vozují také v Písku, Prachaticích,

Soběslavi, Třeboni a ve Vimperku.
Dobíjení elektromobilů tak roste
i přes pandemická omezení, která
se dotýkají i cestování.

„Vliv pandemie samozřejmě po−
zorujeme i v našem sektoru, ale roz−
voj elektromobility má přesto vyšší
dynamiku a my mu rozšiřováním

našich služeb jdeme naproti. Od
začát ku pandemie jsme spustili 
novou zákaznickou aplikaci, posta−
vili dalších víc než 80 stanic a nabí−
zíme možnost dobití v lokalitách
skutečně po celé České republice,“
dodal Sviták.

Palivo, které řidiči letos na jihu
Čech odebrali, by prý vystačilo na
přibližně tři cesty kolem světa. 

(pru), foto: ČEZ

Více načerpané energie

Květen je tu a na Šumavě bude až
do října znovu sídlit štáb režiséra
Jaroslava Soukupa. Opět se sem
vracejí staří známí hrdinové z kul−
tovního seriálu Policie Modrava.
Tentokrát už se čtvrtou a prý sku−
tečně poslední sérií.

„Tak zase se vracíme na místo 
činu, i když já na Šumavě žiji, takže
spíš herci, štáb, komparzisté. Vě −
řím, že počasí bude moudřejší
a všechno zvládneme,“ říká režisér

Soukup s tím, že kromě už známých
tváří, se objeví i nové postavy a bez−
počet epizodních i komparzních her−
ců. Těch bude více jak 600.

„Dát dohromady takový projekt,
není legrace. Vyřešit například jen
na 1500 závazků účinkujících není
legrace,“ podotkl Soukup, který se
ale na své kolegy a kamarády těší.

Půjde opět o osmi−
dílnou sérii kapitánky
Vinické a jejího týmu.
Co vše se bude ode−
hrávat, kdo bude krást,
vraždit, kdo bude po−
dezřelý, kdo se do ko−
ho zamiluje nebo kdo
se s kým rozejde? Na

to si diváci musejí počkat do příští−
ho roku. Až v roce 2022 bude pak
seriál na Nově k vidění.

Do té doby uplyne hodně vody. Po
natočení bude následovat post pro−
dukce, což je vždy další nejtěžší
úkol, vše správně sestříhat, vybarvit,
ozvučit, přidat muziku, kterou opět
skládá Zdeněk Barták, a zfinalizovat.

„Diváci se mají opět na co těšit
a jsme velmi rádi, že se za ty před−
chozí tři série podařilo dostat ten −
hle seriál mezi skutečné legendy,“
pochvaluje si režisér Soukup, který
se také nechal přemluvit k nově na−
táčené sérii, protože tou předchozí
chtěl opravdu skončit.

Díky Policii Modrava se také na
Šumavě více rozhýbal turismus
a také realitní trh. Už před několika
lety projevili lidé extrémní zájem
o koupi chat, chalup a apartmánů.
Dokonce i některé domy, které si
v seriálu zahrály, byly postupem let
prodány právě proto, že je prosla −
vila Modrava. 

(pru), foto: archiv TV Nova

Pochvalují si počasí
Chladné, deštivé a doslova aprí−
lové jaro sice řadu z nás netěší,
ale lesníci, zvláště ti na jihu
Čech, si ho pochvalují. Zásadně
totiž zpomalil kůrovcovou kala−
mitu a pomáhá i k další prevenci
proti šíření lýkožrouta. Lesníci
mají víc času se na vylétnutí prv−
ní generace kůrovce připravit.
Zároveň mají více času stromy
napadené broukem, a to neje −
nom na Šumavě, ale i jinde na ji−
hu Čech, pokácet. Stejně jako ty
polámané větrem. Lýkožrout by
měl vylétat letos až koncem květ−
na, to lesníkům umožní pozasta−
vení jeho vývoje díky včasnému
vyčištění feromonových lapačů.

Vznikne zelená
střecha

Tábor bude jedním z prvních
měst v republice, které vybuduje
zelenou střechu na obytném pa−
nelovém domě. Město si od pro−
jektu slibuje, že střecha bude mít
vyšší životnost a také více využi−
je dešťovou vodu, která by jinak
stekla do kanalizace. Střecha
vznikne na ploše téměř 500 met−
rů čtverečních na domě v
Berlínské ulici. Životnost střechy
se počítá na dobu až 50 let,
protože UV záření nemůže po−
škodit střešní plášť. Náklady na
projekt činí přibližně čtyři miliony
korun. Práce na střeše by měly
začít v nejbližších týdnech a potr−
vají dva až tři měsíce.

Nechtějí zrušit jezy
Za barbarský plán označují oby−
vatelé z okolí zříceniny Dívčí
Kámen na českokrumlovsku zá−
měr Povodí Vltavy a CHKO
Blanský les. Plánují totiž zrušit
unikátní kamenné jezy pod hra−
dem, které si turisté nejenom fo−
tí, ale které tvoří nedílnou sou−
část lokality. Pět uměle vytvoře−
ných prahů z 19. století teď má
ustoupit chystaným úpravám
Křemžského potoka kvůli zlepše−
ní migrace ryb. Zbourání kaská−
dy ovšem narazilo na odpor
míst ních. Na technické řešení by
měla odpovědět právě zpracová−
vaná studie proveditelnosti. 

Policie Modrava startuje IV. sérii
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Na Bakalářích v Písku v létě roz−
kvetou stovky růžovobílých lilií.
Nový velký záhon vznikl v dlouhém
travnatém pásu vedle tržnice.
Zahradníci nejprve připravili půdu
pro květiny a pomocí speciálního
stroje hlízy zasadili.

„V plánu máme ještě dosít lilie let−
ničkami. Louka tak v závislosti na
počasí pokvete zhru−
ba od července do
září. Květiny nebudou
dělat radost jen ko−
lemjdoucím, ale bu−
dou prospěšné i pro
hmyz,“ uvedl koordi−
nátor městské zeleně
Ondřej Kofroň.

Vzhledem ke své
zhruba metrové výšce a velkým
květům budou lilie nepřehlédnutelné
a krásně rozzáří prostor vedle koste−
la. Dodavatel květin garantuje, že li−
lie bohatě pokvetou pět let. Každý
rok tak zahradníci mezi ně budou
dosévat pouze vybrané letničky.

„Na Bakalářích vznikla již třetí li−
liová louka ve městě, první dvě byly
vysazeny loni na Mírovém náměstí
a u promenády pod píseckým hra−

dem. Lidem se tato novinka v květi−
nové výsadbě velmi líbila, doufáme,
že se s pozitivním ohlasem setká
i záhon na Bakalářích,“ řekla mluvčí
města Petra Měšťanová.

Nová květinová výsadba se zača−
la objevovat předloni, kdy zahradníci
vytvořili záhon trvalek naproti bu −
dově městského úřadu, kde do té

doby rostla trá−
va. Minulý trok
na podzim upra−
vili půdu pod vy−
branými stromy
a zasadili pod ně
kakosty a cibule
narcisů, jejich
velké žluté květy
lidem dělají ra−

dost už nyní. Kakosty bude ale 
nutné dosadit, řadu z nich totiž
lidé ušlapali.

„Stanoviště byla proto opatřena
cedulkami s upozorněním, aby lidé
na záhony nevstupovali. Stejné
umístíme i kolem nově vzniklé liliové
louky a doufáme, že lidé budou
ohleduplní a nechají rostliny vyrůst,
aby mohly dělat radost všem,“
poznamenal Ondřej Kofroň. (pru)

Písek rozkvete růžovo−bíle
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Před pěti léty vsadila Lenka Jaho −
dová z Plzeňska na obličejovou jó−
gu. Studiem i praktickými zkuše−
nostmi dospěla k názoru, že tajem−
ství krásné pleti je v hedvábné te−
rapii. Masáž obličeje rukavičkami
z  pravého hedvábí má doslova
zázrač né účinky. Nenechala nic

náho dě a sama se vydala do koléb−
ky hedvábí – Číny. Navštívila tam
továrnu, kde hedvábí vyrábějí,
i farmu na chov bource morušové−
ho, kde pro něj pěstují moruše.
Výsledkem její snahy jsou originál−
ní hedvábné rukavičky.
Dnes Lenka Jahodová na svém 
e−shopu www.luxmaru.cz nabízí hed−
vábné rukavičky spo lu
s návodem omlazujících
manuálních technik.
Jak hedvábné pohlaze−
ní omlazuje pleť? Za
všech ny ženy, které vsa−
dily na terapii hedvábný−
mi rukavičkami, ocituj−
me jednu z nich.
„Rukavičky jsem si ob−
jednala před více než
měsícem a od té doby
praktikuji masáž každé
ráno po probuzení. Mu −
sím říct, že tato velmi
příjemná masáž se stala
mým denním rituálem,
a i když někdy mívám po
ránu méně času, masáž
jsem zatím neopomněla
– spíše už si neumím představit, že
bych si jí neprovedla. Mám pocit, že
by mi chyběla. Asi podobně, jako
když si ráno nedopřejete něco, co
vám dělá dobře, čím je ráno ještě 
příjemnějším.

Pozoruji rovněž změny na pleti. Je
více vypnutá, kontury zejména ve
spodní části obličeje jsou výraznější
a pleť je celkově hladší, svěžejší.“

S Lenkou Jaho −
do vou jsme se
setkali a zeptali
se.
l Čím je výji−
mečné hedváb−
né pohlazení?
Je to ve spojení
pravého hedvábí
a masáže. Hed −
vábí je zcela pří−
rodní materiál
složený z  bílko−
vin, které jsou
shodné s bílko−
vinami v  naší
kůži. Také obsa−
huje 18 pro −
spěš ných ami−
nokyselin, které
působí proti
stárnutí pleti.

Povrch hedvábí je hebký a ideálně
kluzký pro dokonalé masážní tahy
bez jakéhokoliv tření.
l Mám tomu rozumět tak, že ma−
sáž pravým hedvábím omlazuje
pleť?
Tím jste odhalil tajemství zářivé
pleti, kterým je vlastně od pradáv−
na masáž.Díky hedvábí se z masá−

že stává něžný rituál krásy, který
vás unáší do říše slasti. Hedvábí
má tu moc uvolnit vaše tělo i duši.
Uklidní svou kouzelnou energií
každý milimetr Vaší kůže a tím tisí−
ce nervových zakončení.

l Ne náhodou se říká, že tam, kde
je krev, je i život.
A to pro tuto masáž platí do posled−
ního písmene. Pleť masáží dokonale
prokrvíme a čerstvá krev nažene do
pleti živiny a kyslík. Dále účinně sti−
mulujeme tvorbu kolagenu a elasti−
nu. Masáží spou štíme hormon štěstí
– serotonin. Emo ce se ukládají 
v obličeji. Masáží vše uvolníme
a zharmonizujeme svou mysl.
Pravidelnou masáží skutečně
můžete modelovat a vyhlazo−
vat svoji pleť.
l Nevím proč, ale mně se
v  tuto chvíli vybavují oblé,
nesmírně hladké kameny
v šumavské řece Vydře.
Obrazně řečeno, vaše srovnání
vystihuje výsledek vyhlazující
masáže v  podání řeky Vydry.
I ten tvrdý kámen se vyhladí
neustálým omíláním. Zjistila
jsem, když zase budeme mlu−
vit o pleti, že tajemství není
v krémech, ale právě v masáži
a hlavně pohlazení. Ženám vět−
šinou to pohlazení chybí.
l Jak a hlavně kdy je nej−
vhodnější doba k masáži?
Vlajkovou lodí celé metody je
takzvaná „Ranní masáž slun−
ce“. Proto doporučuji ráno,
ještě v  teplé postýlce, se vyhladit
a naladit na nový den. Zbavíte

svůj obličej otoků,
vymažete vrásky
a vyrýsujete své
jedinečné kontu−
ry. Hedvábím do−
cílíte perfektní ex−
foliace zcela při−
rozeným způso−
bem. Budete vy−
padat mladě, spo−
kojeně a cítit se
nádherně. Ranní
pohled do zrcadla
vás pak potěší.
Vždyť ráno dělá
den!
l Ranní masáž
slunce – to zní lá−
kavě. Je těžké si ji
osvojit?

Jedná se o důmyslné tahy pro −
myšlené masážní techniky, které se
hravě naučíte v  onlinovém kurzu
Luxmaru. V pohodlí svého domova
se krok za krokem tuto jedinečnou
masáž můžete naučit. Čeká na Vás

videonávod spolu se skripty, obráz−
ky i básničkou pro snadné zapa −
matování. V  kurzu, který získáváte
spolu s rukavičkami, si dále osvojíte
další dvě úžasné techniky, a sice
Královský lifting a Antistre sovou.
l Je vám 45 let, ale vypadáte na
30. Vaše pleť je skutečně vypnutá
a na dýcha ná. To je opravdu jen 
díky hedvábné masáži?
Děkuji za pochvalu. Jsou tomu čtyři
roky, co jsem si začala pravidelně
dopřávat hedvábné vyhlazování

a doopravdy je to znát. Ono to bylo
znát již po měsíci, což mě právě ten−
krát přimělo k nápadu nenechat si to
pro sebe. Ještě k  tomu praktikuji
obli čejovou jógu, kterou také vyučuji
a nabízím i onlinový kurz.
Především si však myslím, že krása
je stav mysli a že nejkrásnější žena
je ta, která je spokojená. Nejdů −
ležitější je se mít ráda. Hedvábná
masáž k tomu významně pomáhá.
l Co byste na závěr vzkázala na−
šim čtenářkám?
Milé ženy, buďte své a mějte se rády
takové, jaké jste. Květen, kdy vše
rozkvétá, je nejlepší doba, abyste
rozkvetly i Vy. Proto jsem pro vás
připravila májovou slevu 20 % při
nákupu hedvábných rukaviček.
Budete každý den krásnější díky 
masáži hedvábnými rukavičkami. To
Vám slibuji.  (re)

ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

Hedvábné pohlazení vám omladí pleť

Májová sleva na hedvábné rukavičky je 20%.

„Mými hedvábnými rukavičkami si omla −
zuje svoji pleť také jedna z  nejkrásněj −
ších a nejúspěšnějších českých modelek 
a hereček Alena Šeredová,“ pochlubila se
Lenka Jahodová.

Masáž hedvábnými rukavičkami je slastný rituál, který
omlazuje pleť a blahodárně působí i na duši. Zkuste něco
málo udělat pro svoji krásu. Právě nyní je ten pravý čas,“
vzkazuje našim čtenářkám Lenka Jahodová. 

−20−20 %%

V e−shopu na webových strán−
kách www.luxmaru.cz zadáte
v košíku kód ROZHLEDY a ode−
čte se Vám sleva 20%.
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Šumavský národní park posunul
kvůli koronaviru termín splouvání
Teplé Vltavy o měsíc. Stejné to by−
lo už loni. Zatímco v předchozích
letech si lidé mohli zamlouvat ter−
míny od 1. dubna, nyní se tak sta−
ne až od 20. května.

„V květnu se stejně smělo splou−
vat jen o víkendech a svátcích.
Jelikož letos oba květnové svátky
připadají na sobotu, jednalo by se
o osm volných termínů. Směřujeme
vše k tomu, abychom mohli začít
splouvat od 1. června. Ale rozhodu−
jící bude samozřejmě aktuální epi−
demická situace a také s tím sou −
visející opatření,” řekl mluvčí NP
Šumava Jan Dvořák.

Na 16 kilometrů dlouhý úsek
Teplé Vltavy mezi Soumarským
Mostem a Pěknou, podléhající přís −
nějšímu režimu ochrany, smí vo dáci
splouvat do 31. října. Zákaz splou−
vání platí ve chvíli, kdy výška hladi−
ny u Soumarského Mostu klesne
pod 50 centimetrů. Pokud je stav
vody do 61 centimetrů, plavidla mu−
sí doprovázet průvodce.

„Bez něj smějí vodáci na Teplou
Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody
nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny
50 až 61 centimetrů smí vyjet denně
maximálně 63 lodí. Pokud hladina
vystoupá nad 61 centi metrů, denně
na řeku může 180 plavidel. Lidé smí
na řeku pouze na kánoi nebo kajaku.

Pramice nebo rafty jsou zakázány,
protože by mohly poškodit dno ře−
ky,” uvedl Dvořák s tím, že turisté
hradí přes rezervační systém popla−
tek za loď 500 korun.

V minulosti Teplou Vltavu splou−
vali vodáci bez jakéhokoliv omezení.
Regulaci zavedl až návštěvní řád
šumav ského národního parku kvůli
tomu, že nadměrný provoz lodí mů−
že mimo jiné ovlivnit populaci perlo−
rodky, která se údajně v tomto 
úseku na dně řeky vyskytuje. Loni
úsek Teplé Vltavy splulo 2918 lodí.
Rekordním byl po zavedení regulace
splouvání rok 2016. Tehdy na řeku
vyrazilo 3211 lodí.

(pru), foto: NP Šumava

Splouvání Teplé Vltavy posunuto sousedůKrátce
od

Vídeň zelenější
Rakouská Vídeň, která je díky
svým parkům, včetně toho u po−
věstného Pratru, jednou z nejzele−
nějších metropolí světa, chce být
ještě více zelenější. Nyní kromě
odborníků na mezinárodní úrovni
dává prostor i veřejnosti. Ta může
posílat své nápady a náměty.

Více stromů, keřů, květin, a to
i v úzkých uličkách a problematic−
kých místech, by ráda vídeňská
radnice měla na svém území. Do
půlky května očekává od občanů,
turistů náměty, nápady a proble−
matiku řeší i s mezinárodními od−
borníky. Ty nejlepší vyhodnotí a sli−
buje pro nejlepší i odměnu.

Nejstarší parník slaví
Rakouský Gmunden, který pro−
slavila typická zelená keramika,
keramická zvonkohra na náměstí,
ale i legendární seriál Zámecký
hotel Ort, se chystá na červnové
oslavy. Stopadesáté výročí oslaví
nejstarší dochovaný funkční
uhelný kolesový parník v Evropě
a druhý na světe, který nese jmé−
no po dceři císařovny Sissi a cí−
saře Františka Josefa, Gisella. Na
11. – 13. června chystají Loďo −
plavba Traunsee spolu s městeč−
kem oslavy, při kterých bude na
náměstí prezentována i dvacítka
člunů z Giselliny doby.
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Ceny stále rostou
Nejenom v ČR, ale i u sousedů
v Rakousku strmě rostou ceny
nemovitostí. Přestože výše výděl−
ků oproti nám mají Rakušané dia−
metrálně jiné, i oni jsou zaskočeni
zdražováním. Před evším byty
v Horních Rakou sích, ale i v dal−
ších spolkových částech země
podražily. Prů měrně o 5 až 7 pro−
cent. S tím, že průměrný byt stál
v okresních či krajských městech
loni přes 200 000 eur, což je asi
5.5 milionu korun. Dražší jsou
pak byty ve Vídni, Insbrucku nebo
Salzburku. Zdražení zaznamenali
Rakušané i u domů, rekreačních
objektů i pozemků. Takový roz−
mach jako v Česku však realitní
trh nyní nemá.

Mnich dostal 
podmínku

Případ mnicha, který okrádal ra−
kouský klášter v Kremsmün steru,
skončil skutečně u soudu. Muž
dostal podmínku a pokutu a do
vězení nešel jen proto, že své 
činy páchal z důvodu bohulibých
zámě rů a neobohacoval sebe.
Mnich, který i nadále zůstává v řá−
du, připravil opatství o cennosti
za 300 tisíc eur, tedy asi 8 mil. Kč.
Za získané peníze nechal renovo−
vat památkové věci, které to po−
třebovaly, třeba oltář a podobně.
Větší část obrazů a dalších cen−
ností se už klášteru vrátila. To byla
také polehčující okolnost, díky níž
páter vyfasoval u soudu jen osmi−
měsíční podmínku.

Krachují i u sousedů
Nejenom u nás, ale i v soused−
ním Rakousku nebo Německu,
postihla koronavirová pandemie
řadu podnikatelů a živnostníků.
Jak ve Vídni, Salzburgu, Linci,
Pasově nebo třeba Řezně, se
především v centrech měst obje−
vují prázdné výlohy a provozov−
ny. Řada provozovatelů obchodu
a služeb nevydržela a živnosti
zavřela. Především kvůli vyso−
kým nájmům. Někteří přemýšlejí,
že začnou znovu, i když třeba jin−
de, jiní skončili úplně. Stát jim
však poskytuje větší podporu,
než je tomu v Česku. 

sousedůKrátce
od

České Budějovice usilují o kandi−
daturu na Evropské hlavní město
kultury v roce 2028. Přípravy na
podání přihlášky začal zpraco −
vávat spolek Budějovice 2028.
Projekt by podle radnice měl mimo
jiné přinést i změnu konceptu kul−
tury ve městě.

„Kandidatura na Evropské hlavní
město kultury je pro nás velkou příle−
žitostí. Ze zkušenosti z dalších kandi−
dátských měst víme, že už samotná
příprava přihlášky má velice pozitivní
efekt. Očekávám, že se stane důleži−
tým podkladem pro koncepční změ−
ny v kultuře a v cestovním ruchu bez
ohledu na zisk titulu. Rozhodně je
to tedy příležitost k rozvíření vod
a impuls k rozsáhlejším změnám,“
uvedl náměstek českobudějovického
primátora Juraj Thoma.

Spolek Budějovice 2028 tvoří li−
dé, kteří pomáhali Plzni s úspěšnou
kandidaturou na Evropské hlavní
město kultury v roce 2015.

„Jsem rád, že se podařilo sestavit
tým odborníků, kteří pocházejí z na−
šeho města a zároveň mají cenné
zkušenosti z dalších kandidátských
měst a relevantních projektů. Je vi−
dět, že Budějovice mají co nabíd−
nout,“ řekl českobudějovický primá−
tor Jiří Svoboda.

Titul Evropské hlavní město kultu−
ry je vždy na jeden rok propůjčován
Evropskou unií dvěma či více měs−
tům z různých evropských států.
Vybraná města mají po celý rok
možnost představit svůj kulturní 
život a jeho rozvoj. Pro rok 2028
oznámilo záměr podat přihlášku
Brno, Liberec a Broumov. Plzeň

v roce 2015 během svého působení
jako Evropské hlavní město kultu−
ry uspořádala 580 akcí, přivítala
1,2 milionu návštěvníků, kteří zde
utratili přes 560 milionů korun.

Podáním kandidatury podle Luká −
še Černého ze spolku Budějo vice
2028 může město získat i dlouho−
dobější kulturní strategii.

„Tvorba samotné přihlášky je až
vrcholem, který v podstatě vyjadřuje
připravenost na titul, rámcový kul−
turní program, rozsah spolupráce
s dalšími subjekty, udržitelnost pro−
jektu. Podmínkou podání přihlášky
je zpracování kulturní strategie, kte−
rá v Budějovicích dlouhodobě chybí.
Ta bude zároveň výstupem, který
městu zůstane, a to bez ohledu na
úspěch kandidatury,“ uvedl. 

(pru), foto: archiv města 

Evropské hlavní město kultury

Cisterciácký řád ve Vyšším Brodě
na Českokrumlovsku se vrátil k pr −
vorepublikové tradici, začal znovu
chovat včely. Nyní má už 26 včel−
stev. Letos čeká výnos medu okolo
260 kilogramů medu, a když bude
dobrý rok, tak až čtyřnásobek. 

Opatství také rozšiřuje ovocné sa−
dy, díky nimž vyrábí třeba mošt.
Produkty prodává ve
svém obchodě, z výtěž−
ku postupně opravuje
areál. Podle archivních
pramenů se v klášteře
včelařilo zřejmě již 
v 18. století, poslední
doklady jsou z první re−
publiky. Chov včel začali
mniši rozvíjet před dvě−
ma lety. Stará se o ně
novic Gerard, jemuž pomáhá včelař
Václav Kajer. Rámeč ky, jichž bude 
letos potřeba 572, stlouká ale celá
desetičlenná komunita.

„Pro mnicha je to krásná inspira−
ce k rozjímání, protože můžu pozo−
rovat boží stvoření, to dokonalé spo−
lečenství, které Pánbůh stvořil a kte−
ré funguje lépe než naše společ−
nost,“ řekl 23letý novic v řádu.

Loni včely namnožili. Letos se za−
měřili na jarní květový med, prodá−
vat ho chtějí v turistické sezoně.

Postupně chtějí přidat i propolis,
svíčky a další včelí produkty. Včely
chovají v polohách kolem 600 met−
rů nad mořem.

Řád rovněž rozšiřuje ovocné sa−
dy, nyní v Lipanovicích na Česko −
budějovicku. Téměř na dvou hekta−
rech, i ve svém areálu, pěstuje hlav−
ně jablka. Předloni vyrobili cisterciá−
ci přes 1300 litrů moštu, loni kolem
čtyř set. Stejně jako vlastní marme−
lády, jež dělá řád poslední dva roky,
prodává vše v klášterním obchodě,

jejž provozuje od roku 2005.
Pro cisterciáky, kteří se starají
i o 20 hektarů rybníků, je to
důležité i ekonomicky.

„Každá koruna je dobrá.
Všechno, co vyděláme, dáme
do oprav,“ dodal převor řádu
Justin Berka.

Vyšebrodský klášter, který
je jediný fungující mužský
cisterciácký klášter v ČR

a ná rodní kulturní památka, je legen−
dární. Opatství založil v roce 1259
Vok z Rožmberka. 

(pru), foto: archiv kláštera

Mniši obnovili včelařství
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Písek bude mít od letošního roku
sdílená kola. Samotné město i je−
ho příměstské části získají celkem
100 bicyklů. Tentokrát už s novou
společností, která uspěla ve výbě−
rovém řízení. Její výsledek schvá−
lila rada města. Radnice za to za−
platí okolo dvou milionů korun.

Kromě Písku budou na sdílených
kolech jezdit zájemci i v katastrál−
ních územích Hradiště, Semice,
Smrkovice a Nový Dvůr. „První část
projektu má běžet od 1. května do

30. listopadu 2021. Zimní přestávka
začne prvního prosince a skončí
v závěru února příštího roku. 
Od 1. března do konce lis−
topadu 2022 má běžet 
druhá část projektu,“ uved −
la mluvčí města Petra
Měšťanová.

Sdílená kola budou v ma −
jetku provozovatelské firmy.
Má jít o bicykly městského
typu – nové nebo použité,
ale provozu schopné. Město

vyžaduje užití kol minimálně s třemi
rychlostními převody, blatníky, s na−
stavitelným sedlem, nízkým rámem
a košíkem. Jízdní kola musejí mít
vlastní stojánek pro odstavení na
urče né ploše, která nebude vybavena

městským mobiliářem, nebo už bu−
dou stávající stojany obsazeny koly
jiných cyklistů.

„Prvních 15 minut jízdy má být
podle ceníku ve schváleném návrhu
smlouvy zdarma, každých dalších
třicet minut za 16 korun a maximální
výpůjčka na 24 hodin bude za 150
korun. Pokuta za odstavení kola
mimo oficiální stanoviště je 250 ko−
run,“ dodala mluvčí s tím, že půjčo−
vání bude fungovat přes mobilní
aplika ci, která má umožňovat nale−
zení volných kol na mapě, platby ne−
bo informace o tarifech. 

(pru), foto: Nextbike

Budou mít sdílená kola

Před rokem jsem řekl, že situaci okolo pandemie vidím na dva až tři 
roky. Už to tak vypadá, protože dokud nebude společnost ze 70% pro−
očkovaná, nebude to jiné. Myslím tím proočkovanost vakcínou 2. genera−
ce, protože podle odborníků mají současné vakcíny chránit pou−
ze 3 až 6 měsíců. Ti už říkají, že je třeba tří očkování a to není
konečné řešení. Takže si ještě budeme muset počkat.
Vidím lepší situaci až v příštím roce. 
Jde o to, co dál, protože žijeme teď a tady. Je třeba
se přizpůsobovat situacím a s tím má mnoho lidí pro−
blémy. Rozvíjejme vztahy s rodinou a přáteli. Na koho
jiného spoléhat, když ne na rodinu a přátele. Vztahy
se musí budovat a udržovat. Začal bych u dětí. Každý
ví, že naše děti mají nějaké geny. Ty nezměníme, ale
přístup k učení není a nikdy nebude věcí státu či učite−
lů, ale zásadně je na rodičích. Platí, že jak se dětem
věnu jeme, co do nich vložíme, to v nich zůstane. Koho 
tato problematika zajímá, může si udělat malý test. Jeho
výsle dek najdete na konci článku. 

Je nutné si uvědomit, že státu i učitelům je a bude jedno, že děti, které
se učení záměrně vyhýbají (což je vždy chybou rodičů), nebudou mít
možnost si vybírat, co by je zajímalo a bavilo. Tento problém se týká
1/3 dětí. To by mělo lidi varovat. Jestliže naše děti nenaučíme (my rodiče!)
se učit, učit se nebudou a podle toho bude vzdělaná či nevzdělaná naše
společnost jako celek. 
Tvrdím, že ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho ře−
šení. Tato doba ukázala, jak jsou lidé schopni se dětem věnovat, komu to
dělá potíže, kdo chce a kdo nechce se dětem (a rodině) věnovat. Stejně
tak se ukázalo, kdo je, či není pracovitý. Každý je strůjcem svého štěstí.
Samo se neudělá nic. Nemá smysl někomu něco vyčítat, hledat viníky. Je
to ztráta energie. Je pouze jen na nás, co a jak bude. 
Obecně je známo, že jsme národem spíše negativním a 75% Čechů
někomu něco závidí. Už minule jsem se zmínil, že příčinou „blbé nálady“
je chaos, který šíří média tím, že denně mnohokrát opakují názory mnoha
odborníků i neodborníků a lidé neumějí vyhodnotit z množství informací,
co je a co není pravda. Není to chyba médií, ale lidí, kteří snad z nudy,

strachu a zvědavosti poslouchají vše a pořád. Dokonce mnoho lidí infor−
mace zkreslí a posílá dál. A to je to nejhorší zlo, které u nás vidím. Každý
sám si může rozhodnout, co bude poslouchat a čemu věřit. 

Pro své štěstí je nutné dobře dělat svoji práci. Ve volném
čase je ideální se více věnovat rodině, dětem, partnerovi,

partnerce, a pokud ještě zbyde čas, tak přátelům. K to−
mu je dobré si najít čas 3x týdně 60 minut aktivního
pohybu, užívat aspoň multivitaminy a nějaké byliny
jako přírodní antibiotikum, např. Oregano, pár bylin
na zbavení se virů (rakytník + šalvěj + zlatobýl),
abychom udrželi obranyschopnost našeho orga −
nismu – a není co řešit. 
Od 12. 2. 2021 začal rok Buvola, což je rokem dřiny,

práce, tak je dobré toho využít. Příští rok bude rokem
Tygra a kdo letos „nezaseje“, nebude sklízet úrodu.

Podobně je to s  radostí ze života i s humorem. Kdysi
jsem napsal, že na jednoho negativního člověka musíme

mít kolem sebe tři pozitivní, abychom negativní energii vykom−
penzovali, aby nás negativní energie nepohltila. A co vidíme kolem 
sebe? Podle mě přesně tolik, kolik je závistivců (75%), je i negativních 
lidí šířících negace. Když někdo nemá rád sebe, nemá rád druhé a z to−
ho plyne neúcta, netolerance, zášť a zloba.
I proto přibývá rychlejším tempem než dříve duševních poruch,
protože lidi se neumějí vymanit ze začarovaného kruhu negací, nejisto−
ty. Nevěřím, že sebemrskačství a sdílení negací lidi baví. Jako bychom
najednou nevěděli kudy dál a přitom je to jednoduché. Smířit se s tím,
co nemůžeme změnit, a radovat se z toho, co máme. Dokud jsme
zdraví, máme toho dost. Začít musí každý sám u sebe, nikdo za nás
nic neudělá.
Řešení existuje. Radovat se, dělat, co nás baví, nesdílet negativní konspi −
rativní teorie, utužovat rodinné a přátelské vztahy a dbát o své zdraví.  

Stanislav Brázda
VÝSLEDEK TESTU:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal.
Test 1: Jak dobře vychováváte
 vaše dítě. 
Výsledek: A = špatně. 
B = Na polovinu, mezi ano a ne. 
C = Dobře.
Test 2: Jak umíte žít.
Výsledek: D = neumíte žít. 
E = Mezi ano a ne. F = Umíte žít. 
Test 3: Jak umíte žít.
Známkování je jako ve škole.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

TEST:
Test 1: Jaké vás napadne písmeno z písmen A, B, C, když se ptám na vaše
dítě?
Test 2: Jaké vás napadne písmeno, z písmen D, E, F, když se ptám na Vás? 
Test 3: Jaké vás napadne číslo z čísel 1 až 5, když se ptám na vás?

Když někdo nemá rád sebe, nemá rád druhé
a z toho plyne neúcta, netolerance, zášť a zloba
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KOUPÍM staré pivní láh−
ve a sklenice s nápisy pi−
vovarů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel.
732170454. PM 21068

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

MÁTE doma nábytek
a chr o   mový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do ro−
ku 1980 a starožitný ná −
bytek a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar −
ma odvezu, vykoupím,
zpro střed kuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 /
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Od −
po  vím.  RR 21081

KOUPÍM levně staré ča−
sopisy Čtyřlístky. E−mail:
dradrax@seznam.cz. Tel.
775296888. PM 21096   

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek 

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 betonové pa−
nely, větší množství,
případně panelové si−
lážní jámy i panelové
cesty. Tel. 736139113.
PM 21050     

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské před mě ty,
staré motocykly a ve −
 terány, staré ba kelit. rá−
dio Talisman, Phi lips,
Telefunken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a ka −
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky
plechové a ba kelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. sta ré věci
do r. 1960.   Vy koupím
i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sbě ratel. Na −
bí zím solidní jed nání.
Tel. 608979838. Email:
an t i kvs@seznam.cz 
PM 21056

KOUPÍM staré peřiny.
Tel. 720543953  PM
21086 

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

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.

Stačí napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21080

PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze
na metru Stodůlky,
Britská čtvrť.  Jen SMS na
737441365. Zavolám
zpět. RR 21332

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

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

PRODÁM 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. Podla ha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, ob−
loženou 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

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

KOUPÍM starší dům ne−
bo chalupu vhodnou
k re konstrukci. Telefon
606916148. RR 21281

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 21334

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, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou do kumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
21001
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Uzávěrka řádkové inzerce je 20. května 2021

�����ŘÁDKOVÁ  INZERCE   �

!!! 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

Jihočeská vědecká knihov−
na v Českých Budějovicích
má novou část.  Jde o studijní
část, jejíž nový objekt se ote−
vřel na Lidické třídě. Jsou zde
knihy, které byly dříve před
čtenáři ukryté ve skladu, jsou
nyní čtenářům k dispozici vol−
ně na regálech.  Na ploše cca
2000 m2 je k zapůjčení více
jak 100 tisíc svazků převážně
naučné literatury. 

„Přístavba nového objektu
trvala rok a půl a vyžádala si
náklady 168 milionů korun.
Zhruba 63 miliony hradil
Jihočeský kraj a zbytek 105
miliónů pokryla evropská do−

tace. Skloubit stavbu a provoz
knihovny nebylo vždy úplně
jednoduché. Po celou dobu
stavby jsme se ale snažili, aby
stavební omezení po−
cítili čtenáři, co nej−
méně,” uvedl ředitel
knihovny Ivo Kareš.

Naučná literatura
má na rozdíl od belet−
rie jiná pravidla pro
řazení a vyhledávání.

Čtenáři si proto budou muset
zvyknout na odlišný způsob
vyhledávání knih. 

„Velkým pomocníkem jim v
tom bude on−line knihovní ka−
talog, který čtenáře navede na

přesné místo v knihovně, na
konkrétní regál a polici, kde se
hledaná kniha nachází. Pro
hledání mezi sto tisíci knihami

je to velká pomoc,“ uvedla
Zuzana Hájková, náměstkyně
ředitele Jihočeské vědecké
knihovny.

Knihovna na Lidické 1 a Na
Sadech bude mít otevřeno 
5 dnů v týdnu, od pondělí do
pátku v čase od 9:00 do 13:00
a od 14:00 do 18:00. Pobočky
budou otevřeny úterý, středa,
pátek od 11:00 do 17:00 ho−
din. Tato mimořádná otevírací
doba bude platit po dobu epi−
demických opatření. 

(pru), foto: Jihočeský kraj

Postavili novou knihovnu
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky odve−
zeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále
provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a
budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.
604867469. PM 21052

Pohladím tě po duši i po
těle. Zavolej a přijď, těším
se na tebe. 731002305
(sms nepiš).

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl −
zeň. Volat po 20. hod. na
tel.773153057 PM 21089

Tel. 731 002 305

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
31. 5. 2021
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