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Ve své věštbě známý psychotronik
a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:
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Koncem května začal štáb režisé−
ra Jaroslava Soukupa natáčet na
Šumavě prý opravdu definitivní
sérii seriálu Policie Modrava.
Diváci a milovníci této kriminálky,
kde dominuje nádherná příroda,
zajímavé a sympatické tváře a pří−
běhy postavené na reálných zá−
kladech, se opět mohou těšit na
oblíbené postavy, k nimž přibude
několik nových. Vždy pro každý
z osmi dílů.

„Doufáme jen, že nás nečeká celé
léto podobné, jako je to teď na jaře,
co se počasí týče, že bude hezky.
Protože počasí je největším nepříte−
lem každého filmaře a režiséra,“
svěřil se Rozhledu režisér, který
kultov ním seriálem dostal Šumavu
do ještě většího povědomí lidí a sta−

la se nesmírně oblíbeným
cílem výletníků, ale i lidí,
kteří zde kupují chaty
a chalupy.

„Já se na celou tu naši
partičku moc těším, fakt
se nemůžu dočkat. Teď

přes koronu jsem dělal jen dabing,
zaplať bůh za to. K tomu jsem točil
jednu věc, ale na Modravu se prostě
těším nejvíc,“ svěřil se herec a da−
bér Michal Holán, alias policista
krásný Jája.

Na Šumavu už se těšili jak Soňa
Norisová a Filip Tomsa, tak Zdeněk

Palusga, Jan Moczka, Táňa Med −
vec ká, Jana Boušková, Jarka Strán −
ská, Matěj Dadák, Dagmar Čárová
a mnozí další.

„Pokud ten nahoře dá a všechno
klapne, budeme točit asi do půlky
října. Je to zase osm dílů a tentokrát
definitivně naposledy. Pokračování
si opravdu vymínil obrovský zájem
diváků, což mě jako režiséra a spo −
lu autora scénáře nesmírně těší,“
dodal režisér Jaroslav Soukup.

V televizi by Policie Modrava měla
běžet nejspíš na jaře příštího roku. 

(pru), foto: archiv TV Nova

Modrava startuje poslední sérii
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Neurochirurgické oddělení nemoc−
nice v Českých Budějovice provede
ročně přibližně 2 000 operací pro
více než 60 druhů onemocnění.
Nyní lékaři zažívají nápor, který ne−
pamatují. Způsobeno je to samo−
zřejmě koronavirovou
situací, kdy se mnohé
zákroky odkládaly.

„V předchozích le−
tech jsme ročně opero−
vali kolem 40 pacientů
s meningeomy. Menin −
geom je nezhoubný ná−

dor vyrůstající z obalů mozku, který
svým růstem tlačí na mozek a v ko−
nečném důsledku vede k úmrtí.
Tento typ lze ve většině případů bez−
pečně a kompletně odstranit. V roce
2019 jsme těchto nádorů operovali

30. Během posledních dvou týdnů
řešíme 8 pacientů s tímto onemoc−
něním. Operace tohoto typu nádoru
jsou celodenní, náročné na čas
i personál,“ vysvětluje zástupce pri−
máře Neurochirurgického oddělení

MUDr. Jiří Fiedler.
„Během pandemie covid−19

byly diagnostické možnosti ne−
mocnic omezeny a lidé s malý−
mi potížemi do nemocnice ne−
chodili. Část pacientů tak neby−
la z výše uvedených důvodů
v loňském roce diagnostiková−

na. Tito pacienti přicházejí nyní. Při −
čteme−li standardní přísun akutních
pacientů a mnohaměsíční výpadek
plánované operativy, Neu rochi rur −
gické oddělení musí v současnosti
absorbovat nadprůměrný počet pa−
cientů,“ dodal generální ředitel ne−
mocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek.

Podobný stav je i na dalších od−
děleních špitálů, a to v době, kdy
epidemická situace COVID−19
v Jihočeském kraji, respektive
v okrese České Budějovice, byla
stále ve srovnání s ostatními regio−
ny méně příznivá. (pru)

Foto: CT Mozku 
– archiv Nemocnice ČB

Neurochirurgové zažívají nápor
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Ještě před pár týdny měl v titulku
ve vysílání České televize jméno
Petr Rajchert, jak herce a mode−
rátora všichni znali. Nyní je tam
už Petr Hradil. Proč? Sympatický
Jihočech mění totiž zásadně svůj
život, a to z gruntu. Vloni se mu
narodil druhý syn a v létě se bu−
de ženit. Navíc se odstěhoval na
jih Čech.

Petr Rajchert, kterého znají divá−
ci hlavně ze Života na zámku, ale
i Dobrého rána České televize,
mnoha pohádek a filmů, se roz−
hodl pro změnu příjmení proto, že

jméno Hradil původně bylo jmé−
nem jeho otce.

„Opravdu to je moje oficiální
příjmení. Změnu mám už v dokla−
dech, občance a je to oficiální.
Změnou příjmení jsem se rozhodl
zachovat rodovou linii původního
příjmení svého otce, který se až do
čtrnácti let svého věku jmenoval
Hradil. Pak se v rodině staly nějaké
věci a nastala změna jména,“ pro−
zradil Petr.

S takovou změnou souvisí i vel−
ké běhání po úřadech, změna ob−
čanky, řidičáku, kartičky pojišťov−
ny, pasu a dalších dokumentů.
Ovšem to není jediná životní změ−
na v jeho životě.

„V létě se budu ženit. Do třetice
všeho dobrého a zlého a doufám,
že opravdu naposledy. Bude to na
mém rodném Lipně a bude to asi
velké. Manželkou se stane ma −
minka mého 8měsíčního syna
Tomáška, Eva. Jde o třetí svatbu
a snad poslední,“ říká moderátor
a herec.

Z prvního manželství má 27leté−
ho syna Petra, ten si zatím příjmení
Rajchert nechává.

Moderátor také opustil natrvalo
Prahu a odstěhoval se do jižních
Čech. Žije na Písecku. „Zatím bydlí−
me v 1+1, ale koupili jsme na ves −
nici u Písku dům, bývalou hospodu,
a kromě bydlení to bude takové 
kulturní centrum, kde chci pořádat
akce, besedy, zvát si tam fajn lidi,
kamarády. Moc se na to těším, ale
je to ještě hodně práce. Ale plánu−
jeme, že tam budeme dělat akce,
koncertíky, besedy, představení,
a hlavně tam bude dobré jídlo
a bezva zábava,“ dodal Rajchert.

Zatím jezdí s kočárkem po Písku,
a když není dva týdny do měsíce
v Ostravě, odkud se Dobré ráno
kromě Brna vysílá, tráví ho na jihu
Čech. Chystá dva televizní pořady,
z nichž jeden bude o zvířatech.
Právě Petr byl tím, který převzal
žezlo po Zdeňku Srstkovi v pořadu
Chcete mě. Ten však skončil 
a nyní se rýsuje nový. 

(pru), foto: archiv P. Hradila

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Kraj ruší spoje
Šedesát železničních spojů na
jihu Čech čeká omezení. Podle
vedení Jihočeského kraje je
to kvůli úsporám. Obce ale
varu jí, že to může tisícům lidí,
kteří jezdí za prací nebo do
školy, velmi zkomplikovat 
život. Od 13. června se sní −
žený počet železničních spojů 
do tk ne znatelně například
3,5ti sícového městečka Zliv
a 59 dalších spojů v kraji.
Například i na trasách České
Budějovice – Veselí n. Luž –
Tábor, Tábor –  Bechyně, nebo
Březnice – Blatná.

Více týrání zvířat
Jihočeská Veterinární správa
přichází s alarmující infor −
mací. Oproti loňsku zazname−
nala výrazný nárůst hlášení
na týrání zvířat, včetně země−
dělských, ale také vyšší sank−
ce za porušení nakládání
s masem a dalšími výrobky,
a to o čtvr tinu. Stížnosti
a pod něty kvůli týrání zvířat
byly zejména kvůli zacházení
se psy, kočkami, ale také
množírnami a nelegálními
chovy. Rovněž i na převoz zví−
řat na jatka. Udělili pokuty za
skoro 2,5 miliony korun.

Chtějí zavedení
mýta

Zavedení mýta na silnicích
1. třídy na mnoha místech
v Jihočeském kraji způsobilo
přesně to, čeho se starostové
a obyvatelé obávali. Část těžké
kamionové dopravy se přesu−
nula na silnice nižších tříd,
minis terstvo dopravy to prý
ale nechce řešit. Vedení i ob−
čané obcí třeba na Strako −
nicku nebo Písecku jsou roz−
hořčeni tím, že zatímco varo−
vali, že kamiony budou jezdit
po silnicích 2. a 3. třídy a tím
ničit komunikace a otřesy
i mnohé domy, resort dopravy
to ignoruje a tvrdí, že na to
nejsou důkazy. 

Rajchert jako Petr Hradil a Veronika Kadeřábková v pořadu Dobré ráno 

Rajchert a syn

Rajchert Petr

Petr (Rajchert) Hradil

Už na 18 000 lidí navštívilo táborskou zoologickou zahradu
od dubna, kdy se areál aspoň částečně mohl otevřít pro ve−
řejnost. Je to víc než ve stejném období v minulých letech.

„Zájem lidí je obrovský. Navýšení kapacity na 50 procent
nám prakticky umožňuje to, že se blížíme běžnému provozu,”
uvedl ředitel zahrady Evžen Korec.

Zahrada má maximální kapacitu 5000 návštěvníků. V areálu
tak smí být najednou nejvíce 2500 lidí. Každý návštěvník tam
stráví zhruba dvě až tři hodiny. Největší zoo v kraji má pestrou
nabídku od šelem až po ptactvo či plazy. (pru)

O táborské zoo je zájem
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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

Jihočeský kraj zajistí ve vytipo −
vaných lokalitách výměnu oken,
a to včetně všech prací spojených
s montáží. Jedná se o místa
v okolí silnic v Třeboni a Pra cha −
ticích, kde je velmi rušno a lidé
jsou vystavováni velké hlukové
zátěži. Nová plastová okna budou
mít požadovanou neprůzvučnost
a majitelům dotčených nemovi−
tostí by měla být vyměněna do
konce letošního roku.

„Rada schválila zahájení zadáva−
cího řízení a jmenovala komisi na
výběr dodavatele. Předpoklad je
tako vý, že když vše půjde podle
plánu, tak práce na výměně oken
začnou v červenci a skončí v pro−
sinci tohoto roku,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu Antonín
Krák. Kraj budou nová okna stát
necelých 14 milionů.

„Lidé, kteří bydlí v těsné blízkosti
frekventovaných silnic, jsou obtě−
žováni neustálým hlukem, před kte−

rým nelze nikam uniknout. Chápu,
že je to obtěžující. Okna měníme
postupně. Budou plastová a mini−
málně pětikomorová. Letos je vy−
měníme u 36 domů v ulicích
Táboritská, Svobody, Budovcova
a Palackého náměstí podél silnice
II/154 v Třeboni. V Prachaticích se
v letošním roce prozatím jedná
o čtyři domy v ulici Nová,“ dodal
náměstek s tím, že projekčně je
připravená výměna na dalších deví−
ti prachatických domech v ulicích
Vodňanská, Slámova a Krumlovská
podél úseků silnic II/141 a II/143,
která ovšem proběhne v další etapě
v příštím roce.

Jihočeský kraj provádí proti −
hluková opatření formou výměny
oken na domech v okolí frekvento−
vaných průtahových úseků silnic II.
a III. třídy od roku 2006. Doposud
byla realizována opatření za více
než 80 mil. Kč.  (pru), 

foto: Ilustrační foto Pixabay

Kraj jim vymění okna
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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.

Již legendární Festival Borůvko −
braní, plánovaný na červenec v ji−
hočeských Borovanech, letos kvůli
koronaviru opět nebude. Pořa atelé
ho zrušili i loni. 

Na letošní 10. červenec připravili
organizátoři akci pod názvem
Borůvkobraníčko. Jde o náhradní
menší akci. Na festival jezdilo po−
slední roky až 20 000 lidí.

Kapacita bude ve stovkách míst,
areál rozdělí do tří sektorů. Pro −
gram nabídne borůvkový a řemesl−

ný jarmark, vaření, hudbu i soubor
Cirk La Putyka.

Předloni, kdy v Borovanech snědl
největší jedlík při soutěži za půl ho−
diny 27 kynutých knedlíků, přijelo za
dva dny asi 11.000 lidí. Bylo to mé−
ně než jindy, protože bylo horší po−
časí, jak řekla Němcová. V roce
2018 bylo podle ní 17 000 platících
návštěvníků. Festival nabízí borův−
kové koláče, knedlíky, sladkosti i ná−
poje. Pořadatelé je připravují asi ze
tří tun borůvek. (pru)

Borůvkobraní zase nebude

Farní charita Tábor spustila nový
projekt Táborská stravenka. 
Pro jekt si klade za cíl pomáhat li−
dem bez domova obnovovat pra−
covní návyky a být prospěšní.
Odměnou za úklid v ulicích a par−
cích města jim je stravenka
v hodnotě 60 korun, díky níž si
mohou nakoupit jídlo.

Po vzoru úspěšného projektu
Budějcká stravenka, který od loň−
ského února odstar tovala charita
v Českých Budějovicích, se stejnou

věc rozhodla od května spustit také
Farní charita Tábor. „Tuto propagač−
ní akci jsme koncipovali především
k zviditelnění projektu a oslovení ve−
řejnosti s prosbou o finanční pomoc
a solidaritu. Stravenky budou hraze−
ny především z darů veřejnosti pro
ty nejpotřebnější. Vesměs se jedná
o lidi, kteří propadli sociální sítí, 
nemají doklady, nelze je zaměstnat
a nepobírají ani žádné sociální 
dávky,“ upřesnil ředitel charity
Miroslav Petrášek. (pru)

Táborská stravenka za práci
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Sochy z písku zobrazují Písek
Pět soch z písku zobrazuje na hla−
dině Otavy název města Písek.
Umělci tentokrát kvůli tomu umís−
tili skulptury na hranu nábřeží.
Každá ze soch má na svém rubu
jedno z písmen názvu města, které
se tak za dobrých podmínek může
odrážet v hladině řeky. Pět soch
na motivy vodní mytologie dnes
slavnostně odhalili zástupci vede−
ní města.

„Sochy lákají každý rok do Písku
řadu turistů. Letos přišli jejich autoři
s novinkami, jednou z nich je umís−
tění děl na hranu náplavky, aby bylo

možné pohrát si s jejich zrcad−
lením v řece Otavě, druhou je
jejich nasvícení,“ uvedla sta−
rostka města Eva Vanžurová.

Díla s alegorickým námětem
Písek, město z písku na vodě
ztvárňují pět prvků mytopoetic−
kého příběhu o založení města.
Jejich autory jsou opět sochaři
Josef Faltus a Marian Maršálek.

„Umělci na pět zhruba tří−
metrových soch spotřebovali
kolem 60 tun jemného štuko −
vého písku a na vytvoření kaž−
dé z nich potřebovali zhruba

čtyři dny. Práci jim le−
tos značně znepříjem −
ňovaly četné dešťové
pře háňky, i tak ale díla
dokončili včas,“ uvedla
Edita Kučerová z odboru
školství a kultury městské−
ho úřadu.

Velká písmena na zadních
stranách soch jsou umístě−
na zrcadlově obráceně, aby
jejich odraz na hladině řeky
byl čitelný. Každá skulptura
pak zobrazuje atributy za −
čínající právě na dané pís−
meno. Například u písme−
na P jde o Pramen, Poklad,
Plavce, Peřeje, Proud, Plaz−
Příšera, Pověst.

Sochy z písku budou na náplav−
ce stát do podzimních měsíců.
Město si chce i letos připomenout
777. výročí svého vzniku, které při−
padalo na loňský rok, ale kvůli
koro navirovým omezením se řada
akcí nemohla uskutečnit. Vzhledem
k pandemii byly pro letošek stě −
žejní akce přesunuty ze svých
obvyk lých jarních termínů na po−
slední srpnový víkend. V pátek
27. a sobotu 28. srpna se uskuteč−
ní slavnost Dotkni se Písku, v ne−
děli 29. srpna festival Pískoviště.

(pru), foto: město Písek

Vybudují novou
čtvrť

To, co se slibuje už nejméně deset
let, má do dalších patnácti let
vzniknout. V jihočeském Táboře
plánují vybudovat v místě bývalých
kasáren novou čtvrť, kde má žít až
dva tisíce lidí. S tím souvisí i napo−
jení na infrastrukturu a problema −
tika s dopravou. Nová čtvrť s ná−
zvem Dvorce má vzniknout na mís−
tě bývalých kasáren u Praž ského
sídliště. Žít tu má až 2000 lidí.

Plavečák 
s pohyblivým dnem

K zásadnímu kroku se přiklonili
táborští zastupitelé. V rámci další
etapy modernizace plaveckého
stadionu zvažují udělat takzvané
pohyblivé dno. Přitom původně
vedení města toto řešení zavrhlo.
Důvodem je, že by po renovaci
plavecký areál získal potřebné
parametry pro sporty jako vodní
pólo nebo synchronizované pla−
vání. Město si zatím nechalo vy−
tvořit studii na případný projekt.
Její součástí ale zatím není ani
odhadovaná výše nákladů.

Musí posunout trať
Kvůli stavbě další části dálnice
D3 se změní část železniční trati
u Českých Budějovic. Jedno −
kolejná trať do Českých Velenic
a dál do Rakouska bude mít 
1,5 km dlouhý úsek s dvěma
mosty a propustkem. Jde o za−
kázku za zhruba 40 milionů ko−
run. Původní trať v tomto úseku
ustoupí stavbě dálniční křižovat−
ky. Proto bude traťová kolej posu−
nutá v nejvzdálenějším bodě až
o 80 metrů západním směrem.

Prominou nájem 
za zahrádky

Letos stejně jako loni chce město
Bechyně podpořit podnikatele
tím, že jim promine poplatek za
předzahrádky u restaurací. Na ji−
hu Čech jsou i další radnice, které
chtějí situaci lidem z gastro obla−
sti ulehčit. Podobně nájemné za
restaurační předzahrádky odpou−
štějí také v Táboře, Písku nebo
třeba České Budějovice.
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Praktické elektronické
pomůcky FORMAT 1

Výrobky řady OdH1 slouží k ochra−
ně podkroví domů, chat a chalup,
kde se často usídlí kuny a ničí svý−
mi výkaly stěny a další konstrukce.
Navíc obtěžují nepříjemným zápa−
chem. Umístěním přístrojů OdH1
vyženete kunu z domu a zabráníte,
aby se vracela zpět. Baterie vydrží
až šest měsíců.

Stejný elektronický plašič OdH1
odpuzuje myši, krysy, lasičky a pot −
ka ny z obytných prostor, sklepů
či garáží.

Plašič OdK−H2 je určen na odhá−
nění krtků, kteří ovšem nejsou nijak
škodliví. Sice nesprávně zryjí za −
hra du, jak hledají v půdě drobné
živo čichy, rostliny a jejich kořeny
je však nikterak nelákají. Velmi
účinný je na hryzce, kteří okusují
kořeny rostlin.

Plašič OdK−H2 lze dokonce použít
i do korun stromů višní a třešní, aby
ovoce na nich dříve než lidé neskli−
dili špačci. Zvuk, který přístroj vydá−
vá, je těmto ptákům natolik nepří−
jemný, že je vyžene ze zahrady.

Plašič kun z osobního vozidla řa−
dy AOdHa odradí tato zvířata, která
ráda lezou do motoru auta, kde je
teplo, a často zde překoušou elek−
trické kabely. Přístroj vyluzuje ná−
hodně se měnící a kunám nepříjem−
né zvuky a tím je vyžene. Plašič se
instaluje do prostoru motoru a je
napájený z akumulátoru vozidla.
Díky minimálnímu odběru proudu
není třeba mít obavy z jeho vybití. 

Mezi výrobky značky Format při−
byly i plašiče – odpuzovače ptáků
ze zateplených fasád. Stává se po
zateplení fasád, že na ně nalétávají
ptáci a vyklovávají do nich díry, do
nichž zatéká a dům se stává vlhkým
a nevzhledným. Tato zařízení se
skládají z jedné řídicí jednotky napá−
jené z 230 V AC a čtyř reproduktorů,
vydávajících náhodně se měnící
a ptákům nepříjemný zvuk dříve, než
ji začnou ničit.

Reproduktory se instalují zhruba
šest metrů od sebe na stěnu, kterou
chceme chránit před poškozením
ptáky. Na velký dům je třeba více sad.

Krumlov zrušil slavnosti,
bude jiný program

Český Krumlov zrušil kvůli koro −
navirovým omezením historické
Slavnosti pětilisté růže, na které
běžně jezdí 23 000 lidí. Místo
nich připravila radnice na 19.
a 26. června akce ve třech měst−
ských parcích, na třech scénách.

„Nabídnou rodinné aktivity, hud−
bu, šermíře i řemeslný trh,“ uvedla
mluvčí radnice Petra Nestávalová.

Scéna pro rodiny s dětmi bude
v městském parku, v klášterní za−
hradě historický program a v Jelení
zahradě hudba, vždy od 13:00
do 20:00.

„V městském parku se návštěvní−
ci mohou těšit na divadélka pro děti,
hudební program, kejklíře a herní
zónu, která doplní stávající herní
prvky,” uvedl ředitel městského
divad la Jan Vozábal.

V klášterech vystoupí hlavně
místní soubory historického šermu
a tance a muzikanti. Součástí budou
aktivity v klášterech: expozice pro
rodiny s dětmi i řemeslné dílny.
Program nabídne i degustace vín.

V Jelení zahradě zahrají krumlovské
kapely. V Restauraci Depo si mohou
zájemci zapůjčit vybavení pro 
discgolf, pétanque, kroket a další
hry v parku.

V centru města se odehrají i další
aktivity. Nejlepší čeští slacklineři 
(lidé, kteří balancují, chodí a skáčou
na popruhu upevněném mezi dvě−
ma body) se pokusí přejít lana s dél−
kou 170 a 232 metrů nad střechami
domů v historickém centru.

Při náhradních slavnostech pokřtí
18. června nové CD českokrumlov−
ská kapela Lakomá Barka. Na
26. června plánuje Regionální mu−
zeum celodenní program k výstavě,
jež připomene 75 let od příjezdu 
12. tankové brigády do Krumlova.
V divadelním parku vyroste vojen−
ský tábor, kde se lidé setkají se čle−
ny klubů v britských, amerických
a československých uniformách.

„Uvidí například stan britské polní
ambulance, dobovou vojenskou
techniku a mnoho dalšího,” uvedla
mluvčí. (pru)

Do prvních tříd českobudějovic−
kých základních škol by mělo od
září nastoupit 1030 žáků. Je to při−
bližně stejně jako v minulém roce.
Městem zřizované základní školy
v prvních třídách mají celkem
1156 volných míst.

„Situace z pohledu
kapacity míst je poměr−
ně stabilizovaná. Demo −
grafické výkyvy, které
nastaly hlavně po revo−
luci v roce 1989, kdy se
rodilo méně dětí, prak−
ticky ustaly. Dostatečná
kapacita míst se týká
nejen místních dětí, ale
i těch z přilehlých obcí. Z nich bude
do Čes kých Budějovic od září dojíž−
dět 197 školáčků,“ uvedl náměstek
primátora Viktor Vojtko.

Dodal, že v budoucnosti lze
předpokládat mírný nárůst počtu
žáků prvních tříd v Českých
Budějovi cích. Podle něj to souvisí
s tím, že v okolí města vznikají 
nové satelity nebo zástavby ve dří−

ve méně zalidněných obcích.
Odklad nástupu do škol žádali ro −
diče pro více jak 160 budoucích
prvňáčků. (pru)

Od září přes tisíc prvňáčků
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Při úklidu najdeme občas různé
předměty – včetně starých šper−
ků, zubních korunek, příborů a ji−
ných kovových předmětů. I když
si nejste jisti, že jde o drahý kov,
přijďte a my Vám provedeme
bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné po−
klady, které můžete rychle
směnit na peníze. Návštěva
u odborníka se v tomto pří −
padě rozhodně vyplatí.

Paní Sedláková objevila
při úklidu zlaté šperky, které
zdědila po prarodičích a bylo
mezi nimi také zubní zlato.
„Tenkrát se mi ošklivilo
a zlaté šperky mi připadaly
staromódní, proto jsem na
ně rychle zapomněla“ a na−

vazuje: „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních ce−
nách zlata, proto jsem se nyní
rozhodla jednat. Hodno ta mého
zlatého pokladu byla téměř 
20 000,− Kč,“ říká s radostí.

Pro toho, kdo je dosud váha−
vý, zda se prodej starého zlata
nebo stříbra vyplatí, nastává
správný oka mžik. „Zubní zlato
bývá podceňované a lidé ho

často nechávají u zubaře nebo
jej doma odloží stranou, protože
je nevzhledné a nevědí co s ním.
Zákazníci jsou pak vždy mile
pře  kvapeni, když peníze za zub−
ní zlato drží v rukou,“ potvrzuje

vedoucí kolínské pobočky
Zlaté Banky. „Stej né je to i se
starými stříbrnými příbory,
které často leží bez povšim−
nutí ve sklepě nebo v komoře.

Z důvodu vysoké hmotnosti mo−
hou lidé i zde zí skat nema lý
finanč ní obnos,“ vysvětluje. 

Pro toho, kdo neví, jak naložit
se starým zlatem nebo stříb−
rem, doporučujeme navštívit
jednu z poboček Zlaté Banky,
kde Vám odborný personál pora−
dí a zároveň i nabídne nejvyšší
možnou výkupní cenu, kterou
urču je světová burza v Londýně.

Náměstí Republiky č. 4/3, Plzeň I.
– (vpravo od staré radnice) 

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Zubní zlato – ne příliš 
atraktivní, avšak cenné!

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

PRODEJ ZLATA SE 
VE ZLATÉ BANCE VYPLATÍ

Opraví památkový most
Začne se s opravou památkově
chráněného kamenného mostu
přes koryto říčky Polečnice ve
Starých Dobr kovicích. Most z polo−
viny 19. století bude mít novou nos−
nou konst rukci. Oprava za 3,5 mili−
onu korun potrvá do konce října.

Most je na využívané pěší a cyk−
listické stezce, náhradní trasa pove−
de po přilehlé lávce a je na původní
hlavní silnici z Českého Krumlova
do Kájova. Díky architektuře se řadí
mezi kulturní památky. Již dříve
opravili dělníci jeho spodní část, teď
začaly práce na horní. „Nosnou
konstrukci tvoří klenby z kamenné−
ho zdiva, kde se opraví místa s uvol−
něnými kameny. Na rubové straně
kleneb se doplní železobetonová vý−
ztužná deska. Vybudují se železobe−
tonové přechodové desky, které za−
jistí pozvolný přechod z mostu na
navazující cyklostezku,” řekl staro−
sta Dalibor Carda.

Nepůvodní betonové římsy zmizí.
Místo nich vybuduje firma, která

zakáz ku získala, nové zdi z přírodní−
ho sbíraného kamene a žulových
desek. Doplní i zábradlí podobné 
tomu, které je v historické části
Krumlova. Kamenný klenutý tří −
obloukový most je důležitým pra−
menem pro dokumentaci vývoje
toho to druhu staveb v jihočeském
regionu.

Už loni v květnu dokončilo město
opravu památkově chráněné lávky
Rechle z 18. století, jejíž šindelová
střecha byla v havarijním stavu.
Práce stály dva miliony korun. Kro −
mě toho radnice nechala zre  konst −
ruovat i provizorní most u pivovaru,
který byl v havarijním stavu a od léta
2019 po něm nemohla jezdit těžší
auta. Most je jediná možnost, jak ta−
to vozidla mohou vjet do historické−
ho jádra města. Město chce opravit
také Lazebnický most, jejž napadla
dřevokazná houba. Tento most je
kulturní památkou, spojuje střed
města s hradem a zámkem. 

(pru), foto: Město ČK

Vojenské lesy a statky otevřely re−
konstruovanou stezku kolem Olši −
ny poblíž Horní Plané na Česko −
krumlovsku, která vede i Ptačí
oblastí v dříve nepřístupném vo−
jenském újezdu Boletice. 

Pracovníci na části trasy vybu−
dovali povalový chodník. Vznikl na
místech, kde se v minulosti držela
voda a stezka tam byla tím pádem
pro turisty obtížně schůdná, a na−
víc kvůli obcházení ničili i okolní
vegetaci.

„Dostavbou jsme reagovali na
enormní zájem veřejnosti o naši no−

vou stezku, kdy mimořádný provoz
v kombinaci s deštivým počasím ne−
vydržely takzvané haťové chodníky,
což jsou trasy vlhkým terénem, vy−
ztužené větvemi. Lidé v rozbahně−
ných úsecích často hledali alterna−
tivní cesty okolním terénem. V kritic−
kých místech byly doplněny povalo−
vé dřevěné chodníky, které zajistí
komfort návštěvníkům i ochranu
okolní flóry a fauny. Fakticky tím fi−
nalizujeme trasu na základě zkuše−
ností z první sezony a jsem rád, že
se nám to povedlo v polovičním ča−
se,” řekl ředitel VLS Petr Král. (pru)

Vojenské lesy otevřely stezku
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O topení z přírodního kamene už bylo napsáno
mnoho řádků, a proto jsem se rozhodl, že se také
vyjádřím k tomuto topnému systému. Popíšu moje
jednoroční zkušeností s tímto topením od 20. květ−
na 2020 do 20. května 2021.
Rodinný domek, který vytápíme, má rozlohu 108
metrů čtverečných. Stavbě jsme věnovali hodně vel−
kou péči a dbali na co nejefektivnější provedení. I přes
veškerou snahu udělat vše co nejlépe, tak se nám po−
dařilo udělat i pár chyb, které se budeme snažit po−
stupem času napravit. Ale o stavbě to bude asi
někdy příště. Chtěl bych se věnovat hlavně topení
a zkušenosti s ním.
Topnému systému jsme věnovali hodně času
a nakonec nám splnilo naše požadavky jen tope−
ní z přírodního kamene. Pořídili jsme si špičko−
vou regulaci k topení z přírodního kamene, která
ještě není moc známá.
Přes léto jsme instalovali topné panely z pří−

rodního kamene, vy−
zkoušeli a s napětím
očekávali začátek topné
sezóny. Léto uteklo jako
voda a s prvním ochlaze−
ním jsme nastavili ter−
mostaty a očekávali, jak
nás zahalí sálavé teplo.
Jelikož jsme neměli žád−
né zkušenosti, tak jsme
nastavili termostaty na
21 °C přes den a 20 °C
přes noc. Po týdnu topení
jsme byli trochu rozčaro−
váni z funkčnosti topení
z přírodního kamene. Po
upravení vstupních hodnot
regulace se teplotní poho−
da zlepšila, ale pořád nám
něco chybělo. Čas ubíhal
a my jsme očekávali zimní
měsíce.
V listopadu jsme dostali
nabídku vyzkoušet vychytávku za topení z přírodního
kamene a po sezóně se podělit o zkušenosti. Po zcela
jednoduchém namontování vychytávky za panely se
jako mávnutím kouzelného proutku změnila tepelná
pohoda v každé místnosti. Rázem bylo teplo a rovno−

měrněji rozložené po celé místnosti. Na komfortní
teplíčko jsme si zvykli velice rychle a postupně jsme
zvyšovali teplotu v místnostech. V obýváku, který je
společný s kuchyní, jsme po postupném přidávání
a ubírání nastavili pro den 23,6°C a na noc 23,2°C,
v koupelně 24,6 °C a na noc 23 °C, v ložnici nám 
nejvíce vyhovovala stálá teplota 21,4 °C. Teplotu
v chodbě a WC jsme nastavili na 22 °C, v pokoji

na 21,8°C a v  technické
místnosti na 21°C. 
Bylo zajímavé, když te−
plota venku klesala hlu−
boko pod bod mrazu, tak
uvnitř bylo pořád stejně
krásně a příjemně. I když
u nás venkovní teplota
klesla pod mínus 20 °C,
tak náš topný systém pra−
coval bez problémů. Na
vnitřní teplotě jsme neza−
znamenali žádný výkyv ne−
bo pokles. Tepelná pohoda
byla velice příjemná, žádný
přepálený nebo vysušený
vzduch. Zkrátka bezsta−
rostné topení. 
Topný systém má i v době
koronaviru svoje přednos−
ti. Nemuseli jsme shánět
dřevo, uhlí nebo revize
komí na.
Na závěr kolik nás topná
sezona stála. Při spuštění

domácnosti byl stav našeho elektroměru 3.741 kWh
v nízké sazbě a 79 kWh ve vysoké sazbě.
K 25. květnu 2021 byl stav našeho elektro mě−
ru 11.330 kWh v nízké sazbě a 592 kWh ve vyso−
ké sazbě. Spotřeba naší domácnosti včetně ohře−
vu teplé vody byla 5. 387 kWh v nízké sazbě
a 1.168 kWh ve vysoké sazbě. Spotřeba topení
byla 5.943 kWh.
Naše zkušenosti s tope−
ním z přírodního kame−
ne jsou jen a jen dobré
a podle nás je to topení,
které by si zasluhovalo
i od našich zákonodárců

pozornost. Pokud mohou dávat dotace na kotle či jiné
topné systémy, tak tento systém – topení z přírodního
kamene by si to také zasluhoval.
Při pohledu z okna na kouřící komíny mě přepadá
myšlenka, jak to asi je s tou ekologií. Pokud je výroba
el. energie u nás podle expertů z části neekologická,
tak i topení el. energií není ekologické. To by mělo lo−
giku. Ale výrobci el. energie přecházejí na ekologické
zdroje, a tak se el. energie stává ekologickou. To zna−
mená, že by i topení el. energií mělo být ekologické
a přeřazeno do kolonky ekologického topení.

Čtenář Rozhledu z Domažlicka 
 (redakci je známo jméno čtenáře).

Moje zkušenosti s topením z přírodního kamene

REDAKCE: Jak jsme se informovali u dodavatele elektrické energie ČEZ, je
v současné době jedním z nejvýhodnějších tarifů sazba D57d, která je určena
pro domácnosti vytápějící elektřinou, což v plné míře využívá náš čtenář
z Domažlicka. Díky perfektní regulaci (v každé místnosti termostat) šetří roč−
ně na nákladech oproti klasickému vytápění (uhlí, plyn, dřevo) až 20 procent.

Příjemná tepelná pohoda, žádný přepálený nebo
vysušený vzduch. Zkrátka bezstarostné topení
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Už nejenom podle ceny, ale hlav−
ně termínu dokončení a schop−
nosti stavbu precizně zrealizovat.
To budou nová kritéria, podle
nichž Jihočeský kraj bude vybírat
dodavatele dopravních staveb v
regionu.

Nový model výběrových řízení
začal Jihočeský kraj uplatňovat už
začátkem tohoto roku. Nastavil je
tak, aby je bylo možno jednoduše
definovat, kontrolovat jejich dodr−
žení a případně pak sankcionovat
nesplnění.  Na prvních deseti za−
kázkách, jejichž dodavatelé byli
tímto způsobem vybrání, tak kraj
ušetřil celkem 340 kalendářních dní
uzavírek a získal o tři roky delší zá−
ruční dobu u jedné z dopravních
staveb.

„Jako nové vedení kraje vnímá−
me, že mnohdy nesmyslně dlouhé
uzavírky Jihočechy obtěžují.
Chceme se tedy chovat stejně tak,
jak by postupoval každý, kdo někdy
rekonstruoval svůj byt. Taky je pro
něj důležité, aby nežil půl roku v

rozkopané koupelně a při výběru
firmy zohledňuje, která firma je
schopná stavbu udělat v rozum−
ném čase,“ vysvětlil hejtman
Jihočeského kraje Martin Kuba.

Uplatnění nových kritérií ušetří
kraji spoustu času na nutných uza−
vírkách, což významně ovlivní
komfort Jihočechů při pohybu do
práce a v běžném životě. 

„Díky tomu, že nesoutěžíme do−
pravní stavby jen z hlediska nejnižší
ceny, podařilo se zkrátit dobu vý−
stavby mostu přes Lužnici a přes
náhon v Plané nad Lužnicí o plných
sedmdesát dní,“ uvedl konkrétní
příklad náměstek pro oblast veřej−
ných zakázek Pavel Klíma.

V případě novostavby přeložky sil−
nice bude kraj mimo ceny zakázky

hodnotit i zkušenosti hlavního stav−
byvedoucího a dobu záruky za dílo.
„Chceme totiž umožnit, aby nám
zhotovitel stavby, který si za svou od−
vedenou prací stojí, mohl nabídnout
delší záruční dobu, za kterou od nás
při hodnocení získá určité body na−
víc,“ vysvětlil náměstek pro veřejné
zakázky a pro zajímavost upozornil,
že právě v případě přeložky silnice u
Číměře bude záruční doba o tři roky
delší, než je běžné. 

Například v případě mostu, jehož
rekonstrukce citelně zasáhne do−
pravu, je kromě ceny a zkušeností
stavbyvedoucího důležitý hlavně
termín zprovoznění nebo dokonče−
ní stavby.

Zájemce o veřejnou zakázku si
tak už při zpracování nabídky bude
muset promyslet nejen to, s jakou
nabídkovou cenou do soutěže půj−
de, ale i to, za jak dlouho bude
možné stavbu zprovoznit, samo−
zřejmě při dodržení všech techno−
logických norem. 

(pru), foto: Archiv Jčk

Nejenom cena, ale i termín bude rozhodující
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Psi na povolení
Horní Rakousko zavádí převrat−
nou novinku. Majitelé takzva−
ných bojových plemen psů bu−
dou mít od podzimu jejich chov
velmi ztížený. Má to přispět
k tomu, aby pitbulteriéry, stafor−
dy a jiná plemena měli opravdu
jen ti, kteří je dokážou zvlád−
nout. Majitelé takových psů bu−
dou muset od podzimu absol−
vovat vícehodinový kurs se
zkouškami a odborné předná−
šky o individuálnosti ras. Musejí
dokázat, že je umí zvládnout, při
venčení musí mít psi vodítko
a někde i náhubek, a mít také
uzavřenou pojistku.

Rakousko 
není bezpečné

V Rakousku, které bylo první
nejbezpečnější zemí světa, se
zhoršuje situace. Od té doby
se ale hodně změnilo a jak po−
dle kriminalistů, tak i bez −
pečnostních exper tů zde zá −
sadně vzrůstá počet násilných
útoků a především vražd. Jen
ve Vídni, ale v podstatě po ce−
lém Ra kousku, řeší policie
zvláště v posledním roce něko−
lik někdy až velmi brutálních
vražd nebo násilných činů na−
padení. Ve směs v rodinách
a mezi partnery. Může za to jak
přísun přistěhovalců, tak i covi−
dová doba, kdy jsou lidé spolu
více doma.  

Objevili novou 
včelu

Němci objevili novou včelu. Jde
o druh, který se kolem 50. let
minulého století objevoval ko−
lem Lince a šířil se údolím
Dunaje. Nyní ji vědci pozorují
právě v okolí bavorského Pa −
sova. Vzdělávací stanice život−
ního prostředí v Jochen steinu
objevila v zákrutách Dunaje
včelu pelonosku hluchavkovou.
Je podobá čmelákovi a létá od
dubna do června. Staví si hníz−
da na místech bez vegetace
a v zemních trhlinách.

sousedůKrátce
od

Jindřichův Hradec byl zase na
chvíli filmový. Režisér Ivo Macha −
ráček tu natáčel pokračování
úspěšné pohádky z roku 2011
Tajemství staré bambitky s To má −
šem Klusem, Kamilou Janovič −
kovou, Veronikou Khek Kubařovou,
Ondřejem Vetchým nebo Mirosla −
vem Vladykou a Jiřím Lábusem.

Několik scén se natáčelo na hradě
a zámku. Filmový štáb dokonce při−
znává městečko jako Hradec, nedo−
stalo tedy nějaké fiktivní jméno.
V jedné roli se objeví i zpěvák a hu−
debník  Václav Noid Bárta. Ten pro
pohádku udělal i hudbu.

„Příběh je proti předchozímu vý−
pravnější, řekli novinářům filmaři.
Pokračování bude jiné v tom, že pří−
běh je mnohem vrstevnatější, má 
více linek, je výpravnější. Šli jsme do
větších exteriérů, máme víc koní, pís−
ničky jsou dělané víc filmově. Mělo

by to být takové plnotučné,” řekl re −
žisér Ivo Macharáček, který točil
i první Bambitku, kterou v ČT na
Vánoce 2011 viděly přes dva miliony

diváků. Příběh vzniká po deseti le−
tech, přímo pro filmové plátno.

„Z prince Jakuba je nyní král,
z Aničky královna, rodina se roz−

rostla o princeznu Johanku. Ta tráví
nejradši čas u dědečka Karaby.
Rádcové Lorenc a Ferenc hledají
místo, kde by mohli znovu začít
kout pikle,“ dodal režisér s tím, že
mladá královna Julie ze sousedního
království se stane nástrojem jejich
pomsty.

Záporné postavy rádců opět
ztvární Miroslav Vladyka s Jiřím
Lábusem. „Mám tam třeba scény
jako třeba koupání ve vaně, na to

jsem se moc těšil. Budu částečně
obnažený, takže to si děti pošmák−
nou. Zase jsme s Mirkem Vladykou
lotři a lotry zůstaneme. Do té svině

jsem vnikl hned. Získáme strašně
peněz, o které ale přijdeme,” řekl
Jiří Lábus.

Miroslav Vladyka si chválil kos−
tým. Snímek je podle něj akční.
„Opravdu se nalítáme, napereme,
naskáčeme,” svěřil se herec.

Natáčení provázela koronavirová
omezení. Na druhém nádvoří
v Jindřichově Hradci stojí stan, kde
se dělají antigenní testy na covid. Na
plachtě visel nápis Při natáčení
Bambitky nechte doma kovídky!

Kromě Jindřichova Hradce se fil−
movalo i na zámku v Mníšku pod
Brdy a skanzenech v Kouřimi
a Přerově nad Labem. Premiéra v ki−
nech by měla být 9. prosince.

(pru), foto: Archiv produkce 

Dotočili Tajemství
staré bambitky 2
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Strakonická teplárna obnovila kon−
cem května dodávky tepla firmě
Energo, jež zásobuje přes 250 bytů
na strakonickém sídlišti Šumav −
ská. Obyvatelé 14 bytových domů
na sídlišti byli několikrát bez tepla
a teplé vody. Za vším je ale spor
mezi soukromou firmou a měst−
skou Teplárnou Strakonice. I když
vedení města slibuje, že situaci
dořeší, občané jsou naštvaní.

„Berou si nás jako rukojmí. Co
nás to zajímá?! My platíme, a to že
tu nebyl nikdo schopen to za měsíce

dořešit, není náš problém. Vedení
města i Teplárny by mělo rezigno−
vat. Opravdu si dovolí nám vypnout,
i když na den dva, teplo? Dělají si
legraci? Jestlipak by pan starosta
byl v takových podmínkách,“ zlobí
se podobně mnozí lidé ze sídliště
Šumavská.

Generální ředitel teplárny Pavel
Hřídel a strakonický starosta Bře −
tislav Hrdlička utvrzují, že nechtějí
občanům dělat potíže. Zatím však
jediný, kdo na to ´doplácí´, jsou
právě lidé, kteří za spor nemohou.

„Proč tedy nemůžeme platit zá −
lohy přímo městu? Proč to jde ji−
nam? A upřímně, mě je jedno, kdo
mi do bytu teplo dodává, ale není
mi jedno, že se dva hádají a my
to odnášíme,“ říká jeden z obyva −
tel domu, který si nepřeje být 
jmenován.

Ve sporu figuruje i Energetický re−
gulační úřad. Ten nabídl firmám jed−
nání. Přerušení dodávek úřad kriti−
zuje. „Rada Energetického regulač−
ního úřadu odsuzuje postup, který
nebere ohled na spotřebitele, nebo

je dokonce vědomě používá jako
rukoj mí. V tuto chvíli nemůžeme říct,
kdo je viníkem. Demonstrativní
odpo jení lidí od tepla a teplé vody,
které veřejně podporuje strakonický
starosta, však nemělo žádný pří−
nos,” uvedl předseda Rady ERÚ
Stanislav Trávníček.

ERÚ vydal už dříve předběžné
opatření. Podle něj musí Teplárna
Energu dodávat a Energo za teplo
platit. Jak a kdy spor skončí, nebylo
do uzávěrky vydání zcela jasné.  

(pru)

Strakonická teplárna a naštvaní občané

Před rokem jsem napsal, že
„Všechno bude jinak“. Ukazuje
se, že to tak je. Největší problém
současnosti je, že naštvaných
podle mne je cca 65% populace
a 75% lidí v česku někomu něco
závidí. Je to většina, která ovliv−
ňuje své okolí. Koncem roku
2019 začala nová, nikdy nevy−
zkoušená situace a dodnes se
s jistotou neví, co se kdy z toho,
co je, vyvine, kam to dojde a kdy
to bude. Právě tato nejistota dělá
mnoha lidem problémy. Je jasné,
že jistota nebyla, není a nikdy
v  ničem nebude. Jen jsme si ji
dříve nepřipouštěli. S větší nejis−
totou si mnoho lidí neumí poradit.
To souvisí s přizpůsobivostí. Stále
se ukazuje, že se máme co učit.
Například v USA dost lidí neku−
puje domy, byty, ale pronajímá si
je. To proto, že se nechtějí vázat.
Stejné je to s  prací. Hodně lidí
svoji práci v  USA často mění.
Stejnou mentalitu mám já. Když
jsem vyplňovat dotazník na dů−
chod, spočítal jsem celkem cca
36 zaměstnání, bydlel jsem v sed−
mi městech, na čtyřiceti adre sách,
a tak bych mohl pokračovat.
Nikdy jsem na ničem (ani na ni−
kom) nelpěl. Tehdy jsem byl pova−
žován za fluktuanta, ale v dnešní

době mi moje toulavé boty po−
mohly tak, že jsem nepocítil nej−
menší problém. Necítím žádnou
zátěž, nemám problémy, nemám
stres, nic se pro mne nezměnilo
a raduji se ze života. To považuji
za největší štěstí mého života.
A je to přitom jednoduché, i když
mi mnoho lidí závidělo a zá−
vidí, ani nevědí co. Já
jsem to pro sebe
po jmenoval – moji
(pro závistivce –
nesnesitelnou)
lehkost bytí: 
P r a v i d e l n ě
opakuji, že je
třeba: odpustit,
n e o č e k á v a t ,
nelpět. To jsem
nevymyslel já, jen
se tím řídím a říkají
to Budhisté.
Přišel jsem na to, že pokud
chceme zhmotnit něco špatného,
tak jsme schopni vydat maximum
energie 100%. Ale pokud chce−
me zhmotnit něco pozitivního,
jsme schopni vydat jen polovinu
kladné oproti té záporné energii. 

Test č. 1: Jaké vás napadne
písmeno z písmen A, B, C, D,
když se na vás ptám?
Odpovědi na testy jsou na
konci článku.

Ze své zkušenosti vím, že nic ne−
ní zadarmo. Někdo má osud pozi−
tivně nakloněný, někdo ne. Ale se
vším lze něco dělat, vše lze – když
už ne změnit – tak vylepšit. Proto
tvrdím, že ve správně po jme −
novaném problému se nachází je−
ho řešení. Je nutné neohlížet se

zpět, to nikam nevede, včerejšek
nevrátíme. Pokud chceme být
šťastní, je třeba plánovat budouc−
nost a žít přítomností. Je nutné ne−
způsobovat nerovnováhu, a když
se to stane (nikdo není neomyl−
ný), tak je třeba se k tomu postavit
a problém vyřešit. Stejně od pro−
blému nikdo neuteče. 

Test č. 2: Jaké vás napadne
číslo z čísel jedna až pět?

Nemůžeme změnit něco,
o čem nevíme. Proto

je třeba vědět. Měli
bychom začít po−

znáním našeho
rodinného sys−
tému. Všechny
klady i zápory
mají příčinu
v  rodinném
sys tému. Při

skupinových te−
rapiích (Rodinné

konstelace) jsem si
ověřil, že spravedlnost

neexistuje v  rámci jedno−
tlivce, ale v rámci celého rodinné−
ho systému. Pokud někdo cítí, že
se mu stále nedaří, má stále pro−
blémy, vždy je důvodů více (věřím
na tři). Jedním a tím základním je
nerovnováha v  rodinném systé−
mu, kterou mohl způsobit někdo
z našich předků. To lze napravit,
například nechat sloužit mši za
uzdravení rodinných kořenů. 

Test č. 3: Jaké vás napadne
(jakékoliv) číslo, když se na
vás ptám?

Moje přísloví je, že každý je
strůjcem svého štěstí, ne osudu.
Stejně tak tvrdím, že každý dělá
to, co mu za to stojí. A poslední,
že každý má právo do vztahu do−
brovolně vstoupit, ale i vystoupit.

Je pouze na nás, jak dlouho a ko−
mu vztah darujeme. Tvrdím, že
sdílet s  někým život, je největší
dar. Proto nám nikdo vztah roz−
bít nemůže. Každý je svéprávný
a může si rozhodnout, s  kým
chce, či nechce žít. Pokud se ně−
kdo nechá někým ovlivnit (třeba
k  rozchodu), tak je jasné, že se
chtěl nechat ovlivnit. Proto se ma−
jí lidé před rozhodnutím o společ−
ném soužití poznat. Ta správná
doba je cca dva roky. 

Test č. 4: Jaké vás napadne
písmeno z písmen M, N, O.

Všem přeji hodně štěstí, zdraví,
pohody, radosti.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Ve své věštbě známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

ODPOVĚDI NA TESTY
V ČLÁNKU

Odpověď na test č. 1:
Kdo je pro vás největší nepřítel?
A = Vy sami sobě. B = Necháváte
se ovlivnit negativním okolím. C =
Někdo blízko (rodina, kamarádi). 
D = Nemáte nepřítele.

Odpověď na test č. 2: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak umíte žít. Čísla v odpovědi jsou
jako hodnocení ve škole. 
Kdo řekl 1 = umí žít na jedničku.

Odpověď na test č. 3: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda umíte zvládat změnu.
Kdo odpověděl sudé číslo, tak umí.
Kdo odpověděl liché číslo, tak změ−
nu nezvládá. 

Odpověď na test č. 4:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
v jaké fázi jste:
M = Fáze snění. N = Fáze chtění. 
O = Fáze činu a jedině v  té jsme
schopni akce.

Je třeba jít dál
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KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pi −
vovarů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel.
732170454. PM 21068 

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

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

KOUPÍM 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 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 staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefun ken
aj. Hodiny, hodin ky  ná −
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porce lá nové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trum −
petu aj. staré věci do
r. 1960.  Vykou pím i celou
sbírku, nebo po zůstalost.
Sběratel. Na bí zím solidní
jednání. Tel. 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 21056 

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 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

MÁTE doma nábytek
a chro mový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a starožitný
nábytek a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykou−
pím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
21081

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Tel.: 604867469. PM
21048 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní 
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní −
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a
osvět lení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vic kou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání.
Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.:
604867469. PM 21046

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

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i po −
užité, např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citro en,
Ford, BMW, Opel, FIAT,
Hyundai, Honda atd. Tel.:
602834411. RR 21400

KOUPÍM Babettu 210.
Tel.: 720157164. RR
21364

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské
prá ce, kompletní rekon−
strukce bytového jádra,
obklady, dlažby, bourací
práce a další práce 
dle domluvy. Strakonice
a okolí do 40 Km. Ro zum −
né ceny. Tel.: 721757399.
RR 21190

KOUPÍM zemědělské po−
zemky s  přístupem někde
u zástavby. Nabízím 
min. 50 Kč /m2. Tel.:
603442474. PM 21097  

PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze
na metru Stodůlky,
Britská čtvrť.  Jen SMS
na 737441365. Zavolám
zpět. RR 21388

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve
s vylitými nápisy. Za la−
hev do sbírky zaplatím
i několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21377

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

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764 

e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:  mobil: 777 730 257

              Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
              e−mail: novinyrozhled@seznam.cz

              Sandra Mertová mobil: 777 730 257
              e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz

              Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
              e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

Sekretariát, soukromá inzerce:
              Jaroslava Skalová
             tel.: 377 221 996, 777 730 254 
             e-mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
               Květoslava Spoustová
               tel.: 777 730 256 
               e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz

Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
              e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz

Korektor: Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno MK
ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., 
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel  
Jednatel: Mgr. Josef Šesták,  mobil: 732 906 269

tel.: 376 360 311 ����fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň 
tel.: 377 221 764

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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Uzávěrka řádkové inzerce je 18. června 2021

�����ŘÁDKOVÁ  INZERCE   �

KOUPÍM starší dům 
nebo chalupu, vhodnou
k rekonstrukci. Tel.:
606916148. RR 21347

KOUPÍM zahradu v okolí
Nýrska do 13 km, platím
ihned a hotové, tel.:
605834196. RR 21389

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

stroje. Dále provádíme
de mon táž ocelových
kons trukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 21052 

36/185 nekuřák, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k  vážnému seznámení.
Nekuřačku, která také
hledá partnera pro život.
Mám rád filmy s akční té−
matikou, komedie, horory
a české filmy. Rád cestu−
ji, chodím na procházky
a navštěvuji kulturní akce.
Jsem z  okresu Beroun.
Tel 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz
PM 21085

Další číslo

Jihočeského rozhledu
vyjde 28. 6. 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

Covidem ji nakazil
úmyslně

Kuriózní rozsudek vynesl soud v ra−
kouském Linci. Vinným uznal se−
niora, který před časem úmyslně
covidem−19 nakazil svou bývalou
ženu, s níž ještě sdílel společnou
domácnost. Původně muži hrozilo
i vězení. 63letý muž svou o sedm
let starší bývalou ženu úmyslně
infi koval koronavirem. Opako vaně
ve společném bytě plival směrem
k ní. Žena skutečně onemocněla,
ale relativně mírně. Muž u soudu
dostal devět měsíců podmíněně
a poškozené musí zaplatit dílčí 
bolestné 1000 eur. Pokud by to ne−
udělal, jde okamžitě za mříže.

Policista všechny
dojal

Obyvatele Horních Rakous dojal
příběh policisty, který zachránil
malou srnečku, jež při autonehodě
přišla o své rodiče. Muž zákona,
který i na sociálních sítích sdílí, jak
se o srnku stará, se stal hrdinou.

Lidé mu dokonce nabízejí peníze
na péči o osiřelé zvíře. Poté, co při
nehodě zahynuli rodiče malé srn−
ky, ujal se ji policista. Vzal si ji do
domu se zahradou a láskyplně se
o ni stará. Dal jí dokonce jméno –
Daisy a sdílí na svém profilu, jak se
srnce daří. Pro tišíce lidí je policis−
ta hrdina. Ti mu také nabízejí fi−
nanční příspěvky na péči. On sám
to odmítá a říká, že je rád, že může
pomoct a až to situace umožní, vy−
pustí srnku do volné přírody. 

Těší se na sezónu
Alpská republika doufá, že letošní
letní sezóna bude lepší než ta 
loňská. I s ohledem na větší pro−
očkovanost v Evropě. Těší se, že
přijedou turisté nejenom z Česka,
Slovenska, Německa, ale i dalších
zemí, a že také obchodníci a různí
prodejci se alespoň trochu zahojí.
Mnohá místa, jako Hallstadt, Bad
Ischl, Salzburg, Gmunden, Salz −
burg nebo Insbruck a další turis−
ticky zajímavá místa se už připra−
vují. Věří, že s dodržením daných
nařízení výletníci přijedou a nebu−
dou se obávat nákazy. Ztráty
z uplynulého roku a začátku letoš−
ního jara, jsou bohužel ve stov−
kách milionů eur. 

sousedůKrátce
od

Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:
sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300
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