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Stanislav Brázda radí:
Je třeba se radovat z toho, co máme, 

ne truchlit proto, 
co nemáme či nemůžeme mít
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Pozor na falešná euraJihočeši pomáhají Moravě
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V Klumlově zazpívá Domingo
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Už podruhé na Šumavu, konkrétně
na Lipensko přijeli zpěváci, aby
podpořili po nouzovém stavu 
čes kou kulturu, cestovní ruch
a především znovu potkávání se
lidí mezi sebou v rámci akce
„Jedeme dál“ Lipensko 2021.

A tak na tuto sympatickou akci
v letošním roce, která se konala
pod záštitou hejtmana Jihočeské −
ho kraje Martina Kuby a ministry−
ně pro místní rozvoj Kláry Dostá −
lové, přijeli a taky zazpívali Heidi
Janků, Martin France, Yvetta Bla −
naro vičová, Petr Vondráček, Zby −
něk Drda, Anna Julie Slováčková
nebo Radka Fišarová.

Umělci si užili třeba Stezku v ko−
runách stromů a absolvovali nád−
herný výhled z jejího nejvyššího bo−
du a poté buď mohli po svých sejít
nazpět, a nebo sjet tubusem, který
je součástí stezky. A zde už byly
pro výletníky připravené koloběžky
a na nich se sjíždělo na centrální
parkoviště.

Vydali se také vláčkem do šu−
mavských Českých Žleb, kde se
všichni věnovali minigolfu a výletu

přes Stožecké luky do Stožce
a Horní Plané. Navštívili park Adal −
ber ta Stiftera a vydali se i do
Vyššího Brodu, kde sjížděli Vltavu
až do Rožmberka.

Navštívili starobylou věž Jako −
bínku, která byla v loňském roce
poprvé otevřena pro veřejnost po
100 letech, naobědvali se a vrátili
se převléknout na večerní koncert
na hladině Lipna.

Další adrenalinový zážitek nene−
chal na sebe dlouho čekat a auto−
bus, který pro interprety přijel do

resortu, kde bydleli, se nemohl na
místě kvůli své délce otočit a za−
padl do vyhloubené jámy připrave−
né na doúpravu chodníku. Po něko−
lika pokusech vyjet z této šlamasti−
ky se chtělo tomuto autobusu asi
čtyřikrát přepadnout na bok. Ve fi−
nále se tomu tak nestalo a interpreti
trochu se strachem v očích odjeli
zazpívat na parník.

„Bylo to moc prima a fakt jsme si
to užili, nicméně adrenalin jsme
s kolegy zažili, když nás po koncer−
tě přepadla pořádná bouřka a pří −

valový déšť. Přes silnici byly popa−
dané stromy,“ prozradila Heidi
Janků, která to brala ale jako jakési
´táborové cvičení´.

„Po asi dvou hodinách se podaři−
lo stromy ze silnic odstranit a tak se

všichni mohli vrátit  do svých pří−
bytků u Lipna. No a teď už po doho−
dě se všemi nezbývá nic jiného, než
pomalu začít s přípravami nového
ročníku 2022,“ dodal organizátor,
zpěvák Martin France, který věří, že
s kolegy a přáteli Lipensko náležitě
zpropagoval. (pru), Foto: archiv 

Umělci vyrazili propagovat Šumavu

Stavbaři zahájili dostavbu 32 kilo−
metrů dálnice D4 mezi Příbramí
a Pískem. Jde o první stavbu dál−
nice formou, spolupráce veřejného
a soukromého sektoru, takzvanou
PPP formou v České republice.
Náklady budou okolo 12 miliard
korun. Nový úsek vybuduje kon −
sorcium DIVia soukromých firem
Vinci a Meridiam.

Dálnici s navazující částí silnice
I/20 bude provozovat a udržovat
24 let a čtyři měsíce, za což mu stát
bude platit. Stát by měl za využívání
nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy
Kč. Novinářům to dnes řekli zástup−
ci obou stran.

V provozu bude celá D4 v prosinci
2024. V hlavní trase jsou vydaná
všechna stavební povolení. Zároveň
se bude modernizovat 16 kilometrů
už zprovozněných částí.

„Stavba je rozdělená do pěti úse−
ků, stavět se ale budou všechny 
najednou. Naposledy se takto dlou−
hý úsek dálnice stavěl naráz při
výstav bě dálnice D5 z Plzně na stát−

ní hranici s Německem v 90. le−
tech,“ uvedl ministr dopravy Karel
Havlíček.

Stavět se naráz začnou úseky
D4 Háje – Milín, Milín – Lety, Lety –
Čimelice, Čimelice – Mirotice a roz−
šíření silnice u Mirotic. Vzniknou 
také dvě odpočívadla s čerpacími
stanicemi.). Až bude D4 hotová, 
budou dvě možnosti, jak jet z Prahy
do jižních Čech. D4 skončí před
Pískem, kde na ni navazuje silnice
I/20. Na ní do roku 2024 přibude
mezi Pískem a Pištínem předjížděcí
pruh pro jeden i druhý směr, nákla−
dy budou téměř miliarda Kč. Druhá
možnost je dálnice D3, z níž je zatím
v provozu 70 kilometrů mezi
Meznem a Českými Budějovicemi.

(pru), foto: ŘSD

Staví se první „soukromá“ dálnice
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Letošek je co do počtu odchodů
známých osobností bohatý.
Bohužel! Ve věku 84 let zemřela
herečka Nina Divíšková. Nejenom
"babička" ze seriálu Vyprávěj, ale

celé řady filmů, seriálů
a pohádek. A i když to
možná mnozí netuší,
s jižními Čechami byla
skoro tři desítky let velmi
spjatá. Tato legenda měla
spolu s další hereckou
a divadelní legendou,
manželem Janem Kače −
rem, nejprve chatu a poz−
ději chalupu na Táborsku.
Často sem jezdili a trávili
tu mnoho času.

„Nejprve jsme měli
chatu na Liškách, pak
jsme si pořídili chaloup−
ku přímo pod bechyň−
ským klášterem a tu má−

me doteď,“ říkala před lety v roz−
hovoru s tím, že chaloupka má je−
dinou vadu na kráse. Jinak než po
schodech se na ni nedá dostat.

Romantické stavení stojí totiž
přímo uprostřed le −
gendárních bechyň−
ských schodů, a čím
byli Nina Divíšková
s Janem Kačerem star−
ší, tím hůře se jim tam
dostávalo. Auto museli
nechat nahoře, nebo
dole, a jít pešky a vše
odnosit v rukách.

„Je to takový trochu sport pro
nás, ale zase je tu nádherně a ten
výhled na Lužnici. Je to magické
místo,“ říkávala herečka a pota −
hovala dlouze z cigarety. Popíjela

vínko a vzpomínala na mládí i další
roky, kdy byla v divadle i u filmu
hodně činná.

Její manžel režisér a herec Jan
Kačer vystudoval be chyňskou
Kera mickou školu a k Bechyni tak
měl blízko.

Poté, co Nina Divíšková one−
mocněla Alzheimerovou chorobou
a byla více už doma než na ve −

řejnosti, se na chalupu po−
dívala už jen sporadicky.
S láskou a péčí se o ni v ro−
dinném domku na praž−
ském Slivenci staral man−
žel a rodina. Tady i napo−
sledy vydechla.

Chalupu v Bechyni vy−
užívá rodina, především
dcery Adély a její rodiny,
herečky, která léta strávila v
Jihočeském divadle.

„Bez paní Niny, krásně
sarkastické, ale laskavé, to
tady bude smutnější, i bez
pana Kačera. Oni zkrátka
k Bechyni tak nějak patřili,“
dodal jeden z občanů lá−
zeňského městečka. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nejlepší 
nemocnice

Jihočeské nemocnice patří pro−
fesně i ekonomicky k nejúspěš−
nějším v ČR. Loni hospodařily
s rekordním ziskem 316 mi −
lionů korun. Je to zhruba o 75
pro cent lepší hospodářský vý−
sledek než v roce 2019. Špitály
také hodně investují, letos to−
mu není jinak! Podíl na zisku ji−
hočeských nemocnic měla ta−
ké loňská covidová pandemie.
Hlavně za úhrady od pojišťoven
na pacienty s intenzivní péčí
a za výrazně vyšší výkony labo−
ratoří, které analyzovaly vzorky.
Jen letos investují špitály do
rekons trukcí a vybavení okolo
1,7 miliardy korun.

Nový most 
přes Orlík

Nové železniční přemostění
Orlické přehrady u Červené nad
Vltavou na trase Tábor – Písek
– Ražice, vybuduje společnost
Metrostav. Zvítězila v tendru na
výstavbu nového a odstranění
stávajícího, technicky nevyho−
vujícího mostu z roku 1889.
Realizace nového mostu u Čer −
vené nad Vltavou začne v říjnu
a potrvá do roku 2024. Stavba
vyjde na zhruba 660 milionů
korun.  Celková délka přitom
dosáhne 316 m.

Léčebna slaví 
výročí

Asi nejslavnější Psychiatrická
léčebna v Červeném Dvoře na
Českokrumlovsku, která je je −
diná svého druhu v ČR, slaví
55. výročí. Léčili se tu v minu−
losti ze závislostí třeba Tereza
Perg nerová, Iveta Bar tošová
nebo Martin Kocián. Ústavem
umístěným v areálu bývalého
zámeckého komplexu Schwar −
 zen bergů, projde v Červeném
Dvoře ročně na 900 klientů.
Léčebna je jediným zařízením
svého druhu v České republi−
ce, věnuje se výlučně léčbě
závislostí.

Nina Divíškovou v seriálu „Vyprávěj“

Nina Divíšková

Nina Divíšková 
Odešla legenda, jež byla ženou další legendy

Se ziskem 1,2 milionu korun hos−
podařil loni Jihočeský kraj. Příjmy
činily 19,763 miliardy a výdaje
19,762 miliardy korun. Výsledek je
výrazně příznivější, než předpoklá−
dal upravený rozpočet, podle něhož

měl kraj hospodařit se schodkem 
více než 1,6 miliardy korun.

„Výsledkem hospodaření je to,
že máme k dispozici 1,6 miliardy
korun oproti očekávání, což samo−
zřejmě hodnotíme kladně. Podílely

se na tom především dvě věci.
První skutečností bylo, že příjem ze
sdílených daní byl vyšší než před−
pokládaná částka. Druhou skuteč−
ností je to, že investiční výdaje ve
výši zhruba 875 milionů korun se
přesouvají z roku 2020 na letošek,“
uvedl náměstek hejtmana Tomáš
Hajdušek.

Kraj hospodařil se ziskem

Nina Divíšková s manželem Janem Kačerem

Chalupa v Bechyni
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Dětská psychiatrická nemocnice
v Opařanech na Táborsku, která je
jediná svého druhu v republice,
má problémy! Trpí totiž nedostat−
kem kvalifikovaných dětských psy−
chiatrů. Do ideálního počtu jí chy−
bějí čtyři lékaři, což je polovina ze
současného stavu.

Podle ministra zdravotnictví Ada −
ma Vojtěcha, jehož ministerstvo ne−
mocnici zřizuje, by jedním z řešení
byl převod části lůžek z Opařan do
jihočeských nemocnic.

„Chci najít řešení s kraji a pojiš−
ťovnami, které by to uhradily," uvedl
ministr zdravotnictví.

Problém je ale v personálu a sou−
časné možnosti jihočeských ne−
mocnic postarat se kvalifikovaně
o dětské pacienty je minimální.
Dětský psychiatrický pacient je na−
víc velmi specifický.

„Hledá se řešení takové, aby
v případě krize byla akutní lůžka pro
dětskou a dorostovou psychiatrii
v Jihočeském kraji. Nejlépe v ne−
mocnici České Budějovice," uvedla

mluvčí opařanské nemocnice Jana
Sosna Voňavková. Dodala, že řada
kvalifikovaných dětských psychiatrů
je už v důchodovém věku.

Jihočeský hejtman Martin Kuba
řekl, že v regionu obecně není do−
statek dětských psychiatrů. Podle
něj je proto kraj schopný se situací
pomoci jen v případě, že minister−

stvo zdravotnictví zajistí dostatek
kvalifikovaných odborníků.

„Pokud ministerstvo přijde s vizí,
tak budeme připraveni nějaké zaří −
zení vybudovat třeba na území čes−
kobudějovické nemocnice. Rozhod −
ně bychom nebudovali nové Opařa −
ny, kam by se umísťovali pacienti
z celé republiky,“ řekl hejtman.

Dětská psychiatrická nemocnice
v Opařanech má 90 lůžek. Přibližně
50 procent hospitalizovaných pa−
cientů od pěti do 18 let je z Jiho −
českého kraje. Celkově za rok odlé−
čí na lůžkách a v ambulancích ko−
lem tisícovky dětí z celé České 
republiky. (pru)

Foto: archiv DPL Opařany

Jediná dětská psychiatrie v ČR má problémy
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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

Třeboňské rybářství zažilo
pokles v prodeji ryb. Tržby
meziročně klesly o osm pro−
cent. Provozní zisk se snížil
o téměř 35 procent na sko−
ro 19 milionů korun. Vý −
sledky nejvíc ovlivnilo to, že
kvůli koro naviru se prodalo
méně ryb.

„Od loňského října trvají
problémy s pandemií, která
zásadně ovlivňuje obchodo−
vání, stejně jako v období od
března 2020. Klesl prodej tržních
ryb a kvůli tomu tržby. Pokles všech
hlavních ukazatelů měl společného
jmenovatele, a to útlum obchodu se
sladkovodní rybou v důsledku celo−
světové pandemie. Ještě větší pro−
pad hospodářského výsledku tlumi−
la tvrdá firemní úsporná opatření,“
uvedl předseda představenstva
Josef Malecha.

Rybářství Třeboň předpokládá, že
v aktuálním obchodním roce, jenž

skončí letos v září, vyrobí 3150 tun
tržních ryb a prodá asi 2900 tun,
o 40 tun méně než obvykle. Může za
to stopka v gastroprovozu během
covidového lockdownu, stejně jako
pokles exportu.

Rybářství je největší producent
sladkovodních ryb v Evropě. Na tu−
zemské produkci ryb se podílí 15 až
18 procenty. Na vývoz jde 70 pro−
cent ryb. (pru)

Foto: archiv Rybářství Třeboň

Prodali méně ryb
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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.

Regulační plán v areálu bývalých
kasáren zrušil Český Krumlov.
Pokud by dál platil, nemohlo by se
tam začít stavět dříve, než vznikne
nový územní plán. Některé práce
by mohly začít ještě letos, v srpnu
bude hotová územní studie.

„V bývalých kasárnách Vyšný by
mohla vzniknout nová čtvrť až pro
3000 lidí, odhad nákladů je čtyři
miliardy korun. Na ploše 24 hektarů
by mohly být bytové domy, dům pro
seniory s kapacitou 100 míst, škol−
ka, restaurace i další služby. Město
má již architektonickou studii od fir−
my Ateliér 8000, loni ji vzali na vě−
domí zastupitelé. Stejní architekti
připravují územní studii,“ řekl místo−
starosta Josef Hermann.

S první etapou prací lze podle
starších informací začít do tří let.
Některé pozemky město prodá,

část si nechá pro dům seniorů či
školku. Zachová i Nový dvůr v mís−
tě původního statku, který má po−
dle architektů historickou i stavební
hodnotu.

Atelier 8000 představí v srpnu za−
stupitelům územní studii. Když bude
vše odpovídat platnému územnímu
plánu, může město zahájit rozhovo−
ry s investory o jejich záměrech.

Kasárny Vyšný byly původně
schwarzenberský statek. Nové ka−
sárny vznikaly v 60. a 70. letech
20. století pro pohraniční vojsko,
v 90. letech sloužil areál meziná−
rodním jednotkám SFOR. Když ho
město převzalo, muselo odstranit
ekologické zátěže, za což zaplatilo
přes 20 milionů korun. V kasár−
nách bydlelo přes 3000 vojáků, teď
prostory chátrají. (pru)

Foto: archiv města Č. Krumlov

Krumlov chystá novou čtvrť
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Až stoprocentní denní nárůsty po−
čtu cestujících evidují provozova−
telé přívozů na lipenské přehradě.
Zájem o tuto turistiku se v porov−
nání se začátkem června zvýšil
hlavně v posledních dnech, což
zřejmě ovlivnilo především teplej−
ší počasí. Na lipenské přehradě
přívozy jezdí na několika trasách
a linkách.

„Počet pasažérů na přívozech se
vrátil na stav před rokem. Největší
nárůst je u cyklistů, a to i v pracovní
dny. V průměru za den převezeme
přibližně 100 vozidel a zhruba 250
osob. Z toho je převážná většina
cyklistů,“ uvedl Petr Tahotný z měst−
ského úřadu Horní Planá, který pří−
voz Pionýr provozuje.

Další možnost překonání lipenské
přehrady po hladině je mezi Frym −
burkem a Frýdavou. Také na této
trati zaznamenali v posledních
dnech zvýšený zájem.

„Nejnáročnější je situace mezi
10 a 12 hodinou. V čase okolo obě−
da je provoz mírnější, protože všich−
ni sedí u stolu nebo jsou u vody.
Velká frekvence pak opět nastává

okolo odpoledních
15 hodin,“ uvedl
provozovatel frym−
burského přívozu
Antonín Labaj.

Kvůli vysokému
zájmu návštěvníků
však jízdní řád ne−

platí. „Nyní ale jezdíme od rána do
večera téměř bez zastavení tam
a zpět,“ dodal.

Každý rok šetří motoristům tisíce
kilometrů a stovky litrů pohonných
hmot, čímž vlastně šetří i životní
prostředí. Pro cyklisty, pěší a in−line
bruslaře jsou naše přívozy neoceni−
telným pomocníkem při plánování
výletů. Nyní se zdá, že přívozy se
stávají i součástí kulturního života.

„Již loni jsme uvažovali, že spojí−
me tři přívozy a uděláme velký kon−
cert na vodě. Na přívoze probíhají
svatby a nyní se zde hrálo i divadlo,“
řekl předseda Turistického spolku
Lipenska Jiří Mánek. (pru)

Foto: archiv Lipno

Zájem o přívozy je rekordní

sousedůKrátce
od

Vídeňští 
veterináři varují

Veterináři z Vídně přišli se šokují−
cí zprávou. Většina z nich potvr−
dila, že majitelé své psy a kočky
překrmují. V posledních letech
výrazně narostl podíl psů a koček
s nadváhou. Odborníci radí proto
méně pamlsků a více společného
času a pohybu. Úřad vídeňského
zvířecího ombudsmana může
navíc kvalifikovat rostoucí nadvá−
hu zvířete jako týrání a udělit cho−
vateli pokutu až 7500 eur.

Německu hrozí
sankce

Sankce v řádumilionů eur hrozí
Německu. Důvodem je, že spol−
ková země podle verdiktu Soud −
ního dvora EU dlouhodobě ne−
dodržovalo unijní limity znečiš−
tění ovzduší. Pokud země ne−
zlepší kvalitu ovzduší v někte−
rých velkých městech, přijdou
sankce. Soud EU konstatoval, že
v letech 2010 až 2016 země po−
rušovala limity znečištění oxi−
dem dusičitým v 26 zónách.
Nyní musí limity naplnit, nebo
mu hrozí další právní kroky.

Násilí na dětech
Němečtí ochránci dětí a zástup−
ci organizací pro lidská práva,
bijí na poplach. V Německu to−
tiž alar mujícím způsobem, při−
bývá zneužívaných a týraných
dětí. Některé bohužel zacházení
i nepřežijí.

Jen loni podle policie a dal−
ších úřadů stoupl počet těchto
případů o nejméně 10 procent
na téměř pět tisíc. Případů
zneuživání bylo o sem procent,
na 14, 5 tisíce případů. Dětská
pornografie přibyla více jak
o polovinu. Různé organizace
varují před těmito vlivy a žádají
také přísnější tresty.
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Mnoho z nás většinou ani netu−
ší, jaké poklady máme doma. Ať
už se jedná o staré, poškozené
či polámané šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korunky, stříbrné
příbo ry či z módy vyšlé
šperky. Výkup drahých
kovů je v sou časné době
nejrychlejší a nejjedno−
dušší způsob, jak své pe −
ní ze znovu zhodnotit.
Aktuál  ní cena zlata se na
Londýnské burze pohybu−
je okolo 38 000,− Kč za
unci. V souladu s kurzem
české koruny cena zlata
od začátku roku 2021
mírně klesla, ale nyní opět
vystoupala na rekordní

úroveň a naši zákazníci dostá−
vají za své zlato nejvíc v historii.
„Své zlaté či stříbrné šperky
může te snadno proměnit i na
částky značně přesahující Vaše
očekávání,“ sděluje manager
Zlaté Banky, který konstatuje
stále stoupající počet zákazníků.

Paní Poláková se rozhodla
navštívit Zlatou Banku v Plzni

a informovat se o výkupních
cenách. „Měla jsem několik sta−
rých řetízků, prsten, náušnice
po prarodičích a jednu stříbrnou
minci a rozhodla jsem se je 

prodat. Zaujala mě po−
bočka Zlaté investiční
banky, která nabízí dlou −
hodobě vysoké ceny za
výkup. S jednáním perso−

nálu jsem byla velice spokojená
a mile mě překvapila i vypla −
cená hotovost, a to přes 9 tisíc
korun,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně pře−
svědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při
výkupu drahých kovů je samo−
zřejmostí. 

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

Výkup zlata a stříbra 
je nejlepší ve Zlaté Bance.

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

ZLATÁ HOREČKA

Nižší výdaje v loňském roce způ−
sobilo především prodloužení ter−
mínů řady investičních akcí. Kraj
peníze na tyto projekty bude uvol−
ňovat letos nebo v příštím roce.

Jihočeský kraj z loňského hospo−
dářského výsledku převede 875
milionů korun na investiční projekty

pro letošní rok. Přibližně 100 milio−
nů korun míří jako doplatek za do−
pravní obslužnost.

„Je to následek koronakrize, kdy
autobusy normálně jezdily, ale pasa−
žéři nebyli. Téměř 600 milionů korun
kraj převede do fondu rezerv a roz−
voje,“ uvedl Hajdušek. (pru)

Kraj loni na daních získal 
6,2 miliardy korun

Obyvatelé 14 bytových domů na
strakonickém sídlišti Šumavská
si připadají jako ve zlém snu.
Distribuční firma Energo sice kon−
cem června spustila provizorní zdroj
tepla, ale opět několik dní předtím
byli bez tepla a teplé vody. Což se
poněkolikáté opakovalo. Za vším je
neschopnost Teplárny Strakonice
spadající pod město dořešit několi−
kaletý spor s firmou Energo. Ta má
zase teplárně dlužit peníze.

Do sporu se vložil Energetický re−
gulační úřad, který vyzval obě stra−
ny, aby si nebraly za rukojmí obča−

ny. Ti své zálohy platí a spor dvou
stran je nemusí zajímat.

Starosta Strakonic Břetislav Hrd −
lič ka říká, že pokud bude teplárna
pouštět firmě Energo teplo a teplou
vodu bez řádných smluv, může být
problém a je to na žalobu.

„Je to nesmysl a město Strako −
nice už dávno tento spor mělo vyře−
šit, protože Teplárna je její firma. Je
to o neschopnosti vedení města
i energetické firmy i teplárny. Kdyby −
chom my měli možnost platit rov−
nou městu nebo teplárně, tyto spory
nemusely nastat. A my za to nemů−

žeme, že kdysi radnice prodala te−
pelnou soustavu soukromé společ−
nosti,“ říká jeden z obyvatel sídliště.

Energetický regulační úřad, který
podá na vedení teplárny i starostu
města trestní oznámení, zahájil kon−
troly teplárny i Energa.

„Teplárna se podle ERÚ chová k li−
dem bezohledně a starosta Břetislav
Hrdlička dává zájmům teplárny před−
nost před zdravím občanů,“ řekl zá−
stupce ERÚ Michal Kebort.

Starosta nařčení odmítá, nicméně
také sám ministr průmyslu a obcho−
du Karel Havlíček, který se do sporu

už v zimě vložil, pova žuje spor
za nesmyslný, pře devším
proto, že radnice vlastní majo−
ritní podíl v Teplárně Strako −
nice a ani tak není schopna
spor vyřešit.

„Energo podle něj odebíralo
teplo neoprávněně a neplatí za
něj. Trestní oznámení nic neře−
ší,“ míní ředitel teplárny Pavel
Hřídel. Ten už ale neřekl, co to
vyřeší, aby občané neměli dů−

vod se obávat o zdroje energie, za
které platí.

„Je to důkaz toho, že se dvě nebo
tři strany hádají, ale o nás občany
nikomu nejde. Starosta a vedení
města se mají primárně starat o ob−
čany a ne o sebe. My občané jsme
problém nezpůsobili. Zavinila to ne−
schopnost vedení těch tří subjektů,
tak ať se starají a nezatěžují nás,“
dodala paní Jana, jedna z obyvate−
lek bytu na sídlišti Šumavská.

Zda se spor kompletně podaří vy−
řešit do nové topné sezóny, to není 
nyní schopen nikdo říct. (pru)

Kauza Teplárna nemá konce
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Některá jihočeská města poskyt−
nou finanční dary jihomoravským
obcím zasažených tornádem. Čes −
ké Budějovice uvolní milion korun,
Tábor 200 000 Kč. Škoda na sou−
kromém, obecním i krajském ma−
jetku v obcích na Břeclavsku a Ho −
donínsku, které koncem června za−
sáhla bouře s tornádem, se zatím
dostala k 15 miliardám korun.

„Rada města dnes schválila tuto
pomoc formou poskytnutí finanční−
ho daru ve výši milion korun městu
Hodonín pro potřeby obcí s rozšíře−
nou působností,“ uvedl českobudě−
jovický primátor Jiří Svoboda.

Tábor hledal řešení, jak
zasaženým oblastem po−
moci. „Nejprve jsme uva−
žovali o materiální podpo−
ře. V pátek ráno jsme
mysleli, že bude praktické
věnovat nějaké deky a čis−

ticí prostředky. Odpoledne se ta si−
tuace trochu otočila, protože právě
tohoto materiálu měly obce dost.
Nakonec jsme se proto rozhodli pro
finanční dar a vybrali jsme po deba−
tě Moravskou Novou Ves. Obec má

asi 2600 obyvatel a podle odhadů
byla asi nejvíce postižená,“ řekl tá−
borský starosta Štěpán Pavlík.

Pomáhala a pomohou další města
a obce. Někde organizovaly sbírku
věcí, včetně trvanlivých potravin,
balené vody a podobně. Také mno −
ho Jihočechů začalo okamžitě posí−
lat i soukromé finanční dary.

Bouře s tornádem zasáhla na jihu
Moravy zejména Břeclavsko a Hodo −
nín sko, nechala za sebou na 1200 po−
škozených domů a šest obětí. (pru)

Jihočeši pomáhají Moravě
Kamenné jezy 

zůstanou
Kamenné jezy z 19. století zůsta−
nou pod zříceninou hradu Dívčí
kámen na Českokrumlovsku.
Povodí Vltavy ustoupilo od chys−
taných úprav Křemžského poto−
ka, které kritizovaly tisíce lidí.

„Nebylo úplně prokázáno
zprů chodnění těchto příčných
překážek. Zároveň se kolem toho
odehrála velká diskuse, zda jsou
to technické či kulturně−technic−
ké památky. Když jsme si vyhod−
notili všechny názory pro a proti,
tak jsme se rozhodli, že od této
akce za náš podnik ustoupíme,“
řekl Petr Kubala, generální ředitel
Povodí Vltavy.

Upozorňuje, že se byl osobně
na místě podívat. „Pokud se tam
v budoucnu bude pracovat, tak
to bude souviset jen s případnou
nutnou opravou. Například teď
tam prošla před pár dny velká
voda,“ dodal Kubala. (pru)

FREYUNG. Přeshraniční inkubátor
GreG ve Freyungu, Evropský region
Dunaj−Vltava a regionální manage−
ment okresu Freyung−Grafenau se
tímto formátem akce trefily do čer−
ného: na prvním STARTUP ByCzePs
FRG se setkalo kolem 100 účastníků
z České republiky a Bavorska, aby
virtuálně poznali startupovou scénu
v sousední zemi, zjistili informace
o možnostech financování a podpory
a našli nová kontaktní místa pro
přeshraniční nápady. Navzdory let−
ním teplotám přilákala odpolední 
akce začínající podnikatele, firmy
a instituce od Landshutu po Brno. 
Vzbudit nadšení pro založení společ−
nosti, podpořit aktivity začínajících
podnikatelů a podpořit přeshraniční
projekty, to byly cíle mezinárodního
formátu, který byl v českém, němec−
kém a anglickém jazyce. Cílem part −
nerů bylo ukázat zejména na finanční

podporu při zakládání nových spo −
lečností. Za Bavorsko představily Bay −
StartUP a Invest in Bavaria společně
program OIS EASY a ekvivalentně
CzechInvest poukázal na možnosti
v České republice. Prof. Dr. Wolfgang
Dorner, vedoucí Technologického
kampusu THD ve Freyungu, interak −
tivně moderoval příběhy úspěchu
dvou firem s „česko−německou duší“.
Společnosti Pricefx a Neuron Sound −
ware ukázaly učastníkům, jak cenné
mohou být impulzy z obou zemí pro
vývoj úspěšného produktu a pro trvalé
zakotvení na trhu. 
Organizátoři připravili akci tak, aby
byla poučná a inspirativní. STARTUP
ByCzePS ukazuje, jak blízko máme
k našim sousedům a kolik toho ještě
můžeme objevit v místní startupové
scéně a tržním potenciálu.
„Pro nás jako inkubátor bylo velkou
zkušeností vidět, jak velký je zájem

o přeshraniční výměnu a jak rychle
se na této digitální platformě obje −
vily zajímavé synergie mezi různými
startupovými nápady a projekty,“
shrnu je Stephanie Fichtl, jednatelka
GreG FRG. 
Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka
kontaktních sítí Bavorsko−Čechy
v Evropském regionu Dunaj−Vltava, se
na akci také dívá s nadšením: „Je pů−
sobivé sledovat, kolik nových česko−
bavorských kontaktů bylo navázáno
již během akce, a to i přes to, že se
jednalo o online formát. Záměrně
jsme pro tuto akci připravili dva pro−
gramové body s networkingem, aby
začínající podnikatelé a obecně všich−
ni zájemci o startupovou scénu, měli
příležitost zapojit se do užší přeshra−
niční výměny a ukázalo se, že to bylo
správné rozhodnutí.“
Druhý ročník akce je naplánován 

na 23. června 2022. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Ing. et Ing. Jaroslava 
Pongratz, MBA

Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy

Evropský region Dunaj−Vltava
Kolpingstraße 1

D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194

j.pongratz@
euregio−bayern.de

Regiony začínajících podnikatelů Česko
a Bavorsko se prezentují sebevědomě

Startup ByCzePS FRG
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V Bechyni na Táborsku začne v po −
lovině července keramické sym −
pozium, které patří se svou více
než padesátiletou historií mezi
nejstarší akce svého druhu na svě−
tě. Ústřední téma sympozia Mimo
kruh má za cíl zvýraznit keramiku
jako materiál současného umění.
Konference, která začne 16. čer−
vence a potrvá do poloviny srpna,
se zúčastní šest umělců a umělkyň
z ČR i ze zahraničí.

„Nejvýraznější postavou letošní−
ho sympozia je italský umělec 
Sal vatore Arancio. V minulosti se
účast nil prestižní přehlídky výtvar−
ného umění na Benátském bienále.
Arancio pracuje kromě keramiky
napří klad i s fotografií nebo koláží.
Dalším z umělců je Japonec Nao
Matsunaga, který ve své tvorbě
používá keramickou hlínu v kombi−
naci se dřevem. Z českých jmen se

sympozia zúčastní Ivana Králíková,“
sdělila ředitelka sympozia Eva
Pelechová.

Výběr účastníků letošního ročníku
nezávisel na vzdělání v oblasti kera−
miky. „Hledali jsme takové umělce,
kteří určitým způsobem překračují
tradiční hranice výtvarných oborů,“
uvedla kurátorka Kristýna Péčová.

Hlavní téma letošního ročníku na−
vazuje na volnou keramickou tvor−
bu, která je na bechyňských sym −
poziích akcentovaná od počátku.
„Na rozdíl od zahraničí v našem pro−
středí dlouhodobě chybí diskuse
o postavení keramiky na umělecké
scéně,“ dodal Pelechová.

Jedno z nejdéle existujících sym−
pozií na světě se koná v prosto−
rách Střední uměleckoprůmyslové
školy v Bechyni, a to bez přerušení
od roku 1966, zpravidla jednou za
dva roky. (pru)

Bechyně bude mít keramické sympozium,
jedno z nejstarších na světě

Jihočeští policisté varují: Pozor na
padělaná eura. Kriminalisté letos
zaregistrovali zvýšený výskyt pa−
dělaných eurobankovek. Nejčas −
těji to bylo na Česko budějovicku,
Českokrumlovsku a Prachaticku.

„Převážně se padělané bankovky
objevovaly v hodnotě pět, 10, 20
a 50 euro. Barevné reprodukce
bankovek jsou zdařilými napodo−
beninami pravých bankovek měny
euro. Barevné provedení a rozměry
jsou shodné jako u pravých peněz,
avšak postrádají jakékoliv ochran−
né prvky. Na padělcích jsou navíc
oproti pravým penězům anglické
nápisy MovieMoney, This is not 
legal tender, it s used for motion

props,“ uvedl jihočeský policejní
mluvčí Jiří Matzner.

Na rubu bankovek jsou u stejných
nominálních hodnot vždy totožná
sériová čísla. Konkrétně u pěti, 10
a 50 euro MB6666888880, u ban−
kovek 20 euro MB66688880 
a u 100 euro DB66688800000.

Pachatelé padělky udávají do obě−
hu převážně u obchodníků při koupi
zboží v menších prodejnách i super−
marketech. Jakékoliv informace jsou
v tomto případě pro policisty důležité,
v případě záchytu padělané bankov−
ky je také důležitá osoba toho, kdo
bankovkou platí, ihned tedy volejte
policii na lince 158. (pru)

Foto: Policie ČR

Pozor na falešná eura
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Minimálně o 100 bytových jedno−
tek chce navýšit městský bytový
fond Písek. Momentálně jich vlast−
ní téměř 1250. Reaguje tak na po−
ptávku mezi obyvateli.

„Když je v současnosti volný
městský byt, uchází se o něj až 20
zájemců. Poptávka je skutečně vy−
soká, a proto chceme tímto krokem

vyjít našim obyvatelům vstříc,“ řekla
dnes písecká místostarostka Petra
Trambová.

Písek chce zvýšením počtu bytů
také zabránit tomu, aby se lidé z
města stěhovali do okolních vesnic.
Podobný trend platí v posledních le−
tech ve většině středních a velkých
měst v kraji.

„Nové městské byty bychom
chtěli vybudovat v areálu bývalých
Žižkových kasáren, který je rozlehlý.
A chceme tento prostor postupně
rozvíjet. Zatím jsme před dokonče−
ním územní studie, kromě toho na
státním fondu podpory investic zjiš−
ťuji, jaké jsou možnosti financování
výstavby,“ řekla místostarostka.

Město si před šesti lety nechalo vy−
pracovat socio−ekonomickou studii
jako podklad pro tvorbu strategického
plánu rozvoje. Jedním z ukazatelů byl
mimo jiné demografický vývoj. Podle
něj žilo ve městě téměř 30 000 oby−
vatel. Analýza předpokládala, že do
roku 2050 bude počet mírně klesat a
populace bude navíc stárnout.

Městské byty jsou v Písku rozdě−
leny do několika kategorií. Nejlev −
nější jsou v domech s pečovatel−
skou službou, kde jsou nájmy ex−
trémně nízké a město je dotuje.
Jinak standardně uživatelé měst−
ských bytů platí měsíční nájem 
85 korun za metr čtvereční. Písek
má část vlastních bytů na takzvané
komerční bázi. Nájmy za ně začínají
na 120 korunách za metr čtvereční.

„Soutěžíme o ně obálkovou me−
todou, kdy nejvyšší nabídka vítězí,“
uvedla. Doplnila, že jde většinou
o moderní byty. V celkové bilanci
příjmy z nájmů městských bytů po−
dle místostarostky Trambové ne−
tvoří prakticky téměř žádný zisk pro
radnici. (pru)

Písek chce navýšit městské byty

Ministerstvo životního prostředí
vypíše v srpnu nebo září výzvu na
nové zdroje pitné vody v obcích za
450 milionů korun. Na domovní
čistírny odpadních vod to bude
300 milionů. Peníze budou směřo−
vat také na jih Čech.

„Jsme přesvědčeni, že pro dal−
ších několik let budeme mít zajiště−
né peníze pro všechny žadatele. Do
toho ještě půjdou další peníze, do
větších vodovodů, z nového operač−
ního programu životního prostředí,
který se připravuje,“ řekl ministr ži−
votního prostředí Richard Brabec,
který si prohlédl čistírny odpadních
vod na Písecku a Prachaticku.

Z poslední dotační výzvy, která
skončila ke konci června, vznikly
za tři a půl roku zdroje pitné vody
pro více než 500 obcí za 400 milio−
nů korun.

Nové domovní čistírny odpadních
vod vznikly za stejné období v 58
obcích za 200 milionů korun. Je to
asi 2400 čistíren.

Vyčištěnou odpadní vodou zalévají
lidé i zahrady. Mnohdy je podle něj

čistější než v potocích nebo řekách.
V okolí Albrechtic nad Vltavou je 72
domácích čistíren, ale jsou obce, kde
jich lidé vybudovali stovky.

Albrechtice nad Vltavou byly jed−
nou z prvních větších obcí, které se
do projektu ministerstva zapojily.

„Domácí čistírny měly negativní
sediment z minulosti. Hledělo se na
to tak, že se o ně lidé kolikrát ne−
starají, u vodoprávních úřadů měly
tyto čistírny problém. Základ ní roz−
díl je, že domácí čistírny, které pod−
porujeme, jdou přes obecní sys−
tém, obec ručí za jejich funkčnost a
lidé ručí obci. To je pro nás ideální.
Je tady i technik, který je objíždí a
dohlíží, aby pracovaly správně: člo−
věk, který pracuje pro obec a my
ho spolufinancujeme,“ dodal mi−
nistr Brabec. (pru)

Stamiliony na nové zdroje
pitné vody
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Hudební festivaly Mighty Sounds
v Táboře nebo Hrady CZ v Rožm −
berku jsou letos na jihu Čech kvůli
covidu zrušené. Řada akcí se ale
uskuteční! Například v Českém
Krumlově zazpívá Plácido Domin −
go, po loňské pauze se naplno hra−
je i před krumlovskou točnou.

Na letošek přesunulo Jihočeské
divadlo přes 23 000 vstupenek, kte−
ré už byly prodané, asi polovinu
všech. Do města zapsaného na se−
znamech UNESCO  se můžete vydat
i na Mezinárodní hudební festival.
Ten se uskuteční od 4. do 18. září
a zahájí jej operní pěvec Plácido
Domingo.

Český Krumlov plánuje v létě akti−
vity pro rodiny v městském parku
i folkové koncerty v klášterní zahra−

dě. Radnice také do června odpusti−
la poplatky z předzahrádek, aby po−
mohla podnikatelům.

„Největší podpora jsou pro ně ak−
ce. Ubytování bude plné, restaurace
budou plné, přivezeme jim zákazní−
ka,“ řekl místostarosta Martin Hák.

Krumlovská radnice cílí na turisty
z ČR a sousedních zemí. „Tohle je
doba, která vyžaduje změnu, a my
na tu změnu reagujeme i nabídkou
kultury, zábavy a trávení volného ča−
su. Velmi stojíme o to, aby se ces−
tovní ruch vrátil do intencí, které
město potřebuje, protože padesát
procent práceschopné populace
v Českém Krumlově je vázáno příj−
my z cestovního ruchu. Ale chce−
me, aby to byl cestovní ruch udrži−
telný,“ doplnil Hák.

Největší akcí bude od 26. do 31.
srpna agrosalon Země živitelka na
budějovickém výstavišti, loni byl
kvůli koronaviru zrušený.

„Připravujeme pavilony, ale snaží−
me se soustředit zejména na ven−
kovní prostory. Do koronavirových
omezení venku se vejdeme už nyní,
venkovní plochy mají 25 hektarů,“
řekl místopředseda představenstva
Zdeněk Volf. Běžně na něj zavítá až
okolo 110 000 lidí a stovky vystavo−
vatelů. (pru)

Foto: archiv Plácido Domingo 
vystoupí na festivalu v Č. Krumlově

Země živitelka letos bude

V Krumlově zazpívá Domingo

Zklidnění historického jádra Písku
navrhuje studie Centra dopravního
výzkumu. Počítá s tím, že většina
aut by tam měla parkovat jen krát−
kou dobu. Vedení města ji předsta−
vilo na veřejném projednání.

„Snažíme se dvě náměstí využít
zejména pro krátkodobé parkování,“
charakterizuje základní princip no−
vého dopravního systému v centru
Písku jeden z autorů studie Šimon
Špinar.

„Co se týče rezidentů a abonentů,
kteří tady bydlí nebo pracují, tak ti
mají možnost využívat ulice v blíz−
kosti. Pro rezidenty budou zvýhod−
něné plochy v ulicích a abonenti bu−
dou mít zvýhodněné stání v pláno−
vaném parkovacím domě u pošty,“
podotkl.

Součástí studie je také systém
chytrého parkování. „Chtěli bychom
před vjezd do historického jádra
umístit panely, které by řidiče infor−

movaly o vytíženosti parkování na
náměstích. Zamezilo by to zby −
tečnému zajíždění do historického
jádra a hledání volných míst,“ dodal
Špinar.

Nový systém parkování má své
příznivce i odpůrce. To se ukázalo
také v průběhu veřejného zasedání.
Zazněla mimo jiné otázka, zda je
změna nutná.

„Hlavní důvod je, aby člověk,
který to opravdu potřebuje, tady
mohl zaparkovat, a ten, kdo potře−
buje stát někde celý den, aby to
místo také našel. Dalším důvodem
je zklidnění celého náměstí. Chce −
me podpořit gastronomické služby
s předzahrádkami a tam určitě není
příjemné, když za zády neustále
projíždějí auta,“ podotkl místo−
starosta Petr Hladík.

Město chce nový systém parko−
vání, včetně možnosti on−line pla−
teb, spustit od nového roku. (pru)

V Písku navrhují méně aut
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Zachránili psa 
od jedu

Rakouští horští záchranáři jsou
zvyklí zasahovat v zimě i v létě.
Teď zachránili život psovi,
které ho uštkl had. Od pohoří
Goiser ner Hütte sestupoval
72letý muž se psem. Toho na
sluncem rozpáleném kameni
uštkla zmije. Páníček vyrozu−
měl Horskou službu a její zá−
chranáři 20kilogramového psa
snesli na horských nosítkách
několik km do údolí ke zvěrolé−
kaři, který mu podal antisérum.
Psa se podařilo díky včasnému
zásahu zachránit.

Pašovali 
umělecká díla

Na přechodu Rakousko−italsko−
slovinské hranici zadrželi četní−
ci ve spolupráci s bezpečnost −
ními orgány v Bologni ve třech
dodávkových vozech více než
150 kusů vzácných historic−
kých kousků. Z větší části šlo
o nesmírně cenné hudební ná−
stroje z poloviny 16. až do kon−
ce 18. století. V nákladních au−
tech objevili celníci na 90 hu−
debních nástrojů z let 1550 –
1780. Měly být ilegálně dopra−
veny do Rakous ka. V souvis−
losti s nelegálním pokusem vy−
vézt věci do Ra kouska jsou vy−
šetřováni pře devším dva ame−
ričtí občané

Dražili 
prádlo Sissi

Že je zájem o cennosti patřící
slavným osobnostem, je jasné.
Nyní ale sběratelé projevili zájem
i o spodní prádlo patřící rakous −
ké císařovně Sissi. Věci pochá−
zejí z let 1870 až 1890. V aukci
pořádané v Grasbrunnu nedale−
ko Mnicho va, se prodal živůtek
olemovaný krajkou v oblasti
dekol tu se sedmi perleťovými
knoflíčky, spodní kalhoty v délce
asi pod kolena a pár dlouhých
bavlněných punčoch. A to vše
za 3800 eur, tedy asi 96 000 ko−
run. Kromě toho se prodal i čer−
ný krajkový pléd.

sousedůKrátce
od

Cenu Chutná Hezky. Jihočesky!
získa lo na jihu Čech několik pro−
duktů v kraji. Například medová
šunka, sýr žervé, bio tvarohy, tva−
rohový ořechovník i med.

Do 15. ročníku soutěže se přihlá−
silo 48 potravinářů a zemědělců
se 145 produkty. „Zájem o soutěž 
roste, výrobků přibylo meziročně
o 15 procent,“ uvedla ředitelka jiho −
české agrární komory Hana Šťastná.

První místa ve 12 kategoriích zís−
kaly zauzená medová šunka, hovězí
klobása, sýry žervé a mascarpone,
jogur tový nápoj, kváskový vegan
chléb, kobliha, makový závin, rakyt−
níkový bezlepkový zákusek, hruško−

vice, jedlé výhonky zeleniny, škvar−
ková pomazánka, spodně kvašené
pivo i med. Největší konkurence by−
la mezi uzenáři a pekaři. U minipivo−
varů soupeřilo o cenu 17 produktů,
o devět víc než loni.

„Výrobky nově přihlásilo 13 firem.
Vedle kynutých knedlíků, tlačenek
nebo koláčků se snažily prosadit
potraviny, jako bezlepkový chléb ne−
bo farmářský dršťkový salát na ky−
selo. Přibývá těch, které přinášejí
buď tradiční receptury, anebo na−
opak ukazují inovativní trendy ve vý−
živě. Zajímavostí byly jedlé výhonky
bylinek a zeleniny, které jsou plné vi−
tamínů a krásně finalizují třeba po−

mazánky na chlebu. Potěšil nás
nárůst přihlášených medů i vel−
ký počet výrobků z kozího a ov−

čího mléka,“ řekla Šťastná. „Pomá −
há nám to k vyššímu prodeji našich
výrobků. Lidé na to slyší. Zakládáme
si na naší tradici, ruční práci, chleba
sázíme klasicky, ručně na lopatu,“
uvedl vedoucí provozu jedné z oce−
něných firem Radek Bureš.

Agrární komora pomáhá vítězům
proniknout do partnerských obcho−
dů. Za 14 ročníků soutěže hodnotili
komisaři 1887 výrobků, známku do
letoška získalo 409 produktů. Cenu
mohou získat jen potravina a nápoj
vyrobené v jižních Čechách. Značka
výrobci zůstává, pokud výrazně ne−
změní složení. (pru)
Foto: archiv Jihoč. agrární komora

Kardiocentrum českobudějovické
nemocnice má nový přístroj k zo −
brazení srdečních a cévních struk−
tur, je rychlejší a šetrnější. Cent rum
ročně zvládne více než 4000 zákro−
ků. Nejčastěji jde o výkony spojené
s infarkty nebo ischemickou choro−
bou srdeční. Česko bu dějovické kar−
diocentrum je jediné v Jihočeském
kraji a počtem výkonů se řadí mezi
přední pracoviště v republice.

Českobudějovické kardiocentrum
nyní může používat nový kardioan−
giografický přístroj určený primárně
k zobrazení srdečních a cévních
struktur.

„Mezi nejvýznamnější výhody
patří redukce dávky škodlivého ioni−
zujícího záření o 40 procent. To je
dobrá zpráva pro pacienty, ale ještě
lepší pro lékaře a sestry, kteří s tím−
to přístrojem každodenně pracují.
Dalším velmi významným zlepše−
ním je možnost zkrácení doby vy−
šetření z dosavadních 10 až 15 mi−
nut na pět až 10 minut,“ uvedl ředi−
tel českobudějovického karadiocen−
tra Ladislav Pešl.

Moderní přístroj stál téměř 21 mi −
lionů korun. Medicínsky se tak od−
dělení ocitlo na samém vrcholu
technologického vybavení, zcela

srovnatelném se špičkovými světo−
vými kardiocentry.

„V České republice takto vybave−
né pracoviště zatím nenajdeme,“
uvedl ředitel nemocnice Milan
Šnorek s tím, že od roku 1998, kdy
zde kardiocentrum vzniklo, se jedná
o 110 000 výkonů ročně. Tempo je
zde obrovské a odpovídá tomu, co
například lékaři ve fakultních pra −
covištích provádějí na dvou až třech
sálech.

Českobudějovická nemocnice
patří přitom mezi nejvýznamnější
zaměstnavatele v regionu, pracuje
zde téměř 3000 lidí. (pru)

Nový přístroj za miliony

Cenu Chutná Hezky. Jihočesky! 
má šunka, sýr i med
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Kdo by neznal romantický
zámek Červená Lhota 
a u něj ještě romantičtější
rybník. Po dvě sezóny byl
vypuštěný. Letos se do něj
zase vrátila voda. Jenom −
že nastal problém, hráz
zača la znovu prosakovat
a musí se opravit.

Opravena byla tedy provi−
zorně a po sezóně začnou
opravy zásadnější. Do pří−
štího jara by měl být hotový
projekt, pak se hráz opraví.

„Ve hře je otázka, zda
se nám do té doby podaří
nějak provizorně hráz
utěsnit. Rozhodne se, zda
letošní a příští sezona bu−
dou na vodě aspoň provi−
zorně, nebo bude rybník
bez vody,“ řekl kastelán
zámku Tomáš Horyna.

Památkáři se budou
snažit, aby byl rybník část
sezony napuštěný. Horké
léto bez vody by zna me −
nalo úhyn zeleně. Všech −

ny stromy s rybníkem počítají a loni,
když byl rybník vypuštěný, nám
uschlo patnáct stromů.

Od podzimu 2018 památkáři ryb−
ník odbahňovali. Při pracích z 80. let
minulého století, kdy se 3,5 hekta−
rový rybník čistil naposledy, v něm
zůstala třetina usazenin.

Zámek je známý z filmů jako
Svatby pana Voka, O štěstí a kráse
nebo Pan Tau nebo komedie To byla
svatba, strýčku. Nejvíc ho proslavila
pohádka Zlatovláska s Jorgou Kotr −
bovou. Loni ho od ledna do srpna
navštívilo na 47 tisíc lidí, meziročně
téměř o třetinu méně. 

(pru), Foto: archiv NPÚ

Musejí opravit hráz rybníka

Je těžká doba a skeptici říkají, že líp
už bylo. Podle mne to není pravda, ale
protože přibývá duševních poruch,
agrese a jiných problémů, musím
připo menout pár bodů z mého článku
asi před rokem.
Na španělskou chřipku
zemřelo asi sto milionů
lidí. Probíhala při  bliž −
ně 2 roky, a to v le−
tech 1918–1920.
Úmrtnost pande−
mie se udává mezi
50 až 100 miliony
lidí. 
Ebola také nebyla
zaned batelnou infekcí.
Virus se poprvé objevil
v roce 1976 a od té doby různé
kmeny viru ebola způsobují epidemie
s mírou úmrtnosti dosahující 50–90%.
Dodnes se nezjistilo, odkud virus ebola
pochází a kde vznikl.
Odborníci na závislosti upozorňují,
že rizikově v  České republice pije až 
1,5 milionu lidí, z  toho 600 tisíc
každý den.
V minulém roce zemřelo 112 920
obyvatel Česka. Více než polovina

z nich zemřela v důsledku onemocnění
srdce (32 %) nebo zhoubného nádoru
(25 %). Trojici nejčastějších příčin
úmrtí uzavírají cévní nemoci mozku
s  podílem 7 % na všech úmrtích.

Každých 20 minut zemře je−
den člověk na rakovinu. 

30% populace v Čes −
ku má nějakou for−
mu astmatu. Dis −
po zice získává
i plod po matce,
která kouří.
Mezinárodní dia−

betologické fede−
race (IDF) upozor−

ňují, že na následky
diabetu zemře každých

osm vteřin jeden člověk a od−
hadují, že v roce 2045 bude na
světě téměř 630 milionů nemocných
cukrovkou. 
Zatímco loni trpělo v České republice
Alzheimerovou chorobou 167 tisíc oby−
vatel (ve světě 50 milionů!), v roce
2050 to může být více než dvojnáso−
bek, odhadují odborníci. A tak by se da−
lo pokračovat.
Nyní jde o podobnou krizi, jako byla od
r. 2008, ale tehdy šlo o finanční celo−
světovou krizi. Rozdíl je v tom, že tehdy
šlo „jen“ o peníze, nyní jde o „nezná−
mou infekci“. A ze všeho neznámého
má většina lidí strach. Ale je mi divné,
že lidé, kteří mají strach z pandemie,
nemají strach z  pár výše vybraných
problémů. Vždyť příčiny rakoviny, cuk−
rovky, Alzheimerovy čí Parkinsonovy
choroby také nejsou známy. Připadá mi

to, že jsme si na to zvykli a většina lidí
bere výše uvedené zdravotní problémy
jen jako civilizační choroby. 
Nikdo neví, o co jde, a co bude dál,
stejně jako u civilizačních chorob. Ale
to přece neznamená, že tím skončil 
život. Ten poběží dál.

Mám opět jeden 
osvědčený test:
Tvrdím, že „všechno máme v hlavě“.
A pokud nedám dotaz (test) na nevě−
domé úrovni, nejsme schopni (ochot−
ni) si pravdu přiznat. Proto doporučuji
myslet pozitivně, protože mnoho lidí
dokáže myšlenky zhmotňovat. 

TEST:
Jaké vás napadne písmeno: 

A, B, nebo C?
Výsledek testu najdete na konci 
článku.

Zarazila mě zpráva ze 14. 6. 2021
v TV, že se lidé bouří proti distanční
(hybridní) výuce proto, že by to děti
nezvládly. Podle psychologů je to
proto, že nejsou děti vedeny k samo−
statnosti. Nechápu, proč se lidé brání
tomu, aby byli se svými dětmi a učili je
samostatnosti. Podle mne je to proto,
že většina dětí není „vedlejším produk−
tem dobrého vztahu z lásky“, jak by to
podle mě mělo být. Pokud má mnoho
lidí své děti jen pro uspokojení pudu
(u žen pud mateřský, u mužů pud za−
chování rodu), pak se nedivme této si−
tuaci. Ale je možné celou situaci brát
jako osud právě proto, abychom se

zastavili, zhodnotili, co a proč jsme dě−
lali, napravili chyby, dohonili, co jsme
zameškali.
Z celé situace je vidno, že se mnozí
rodiče chtějí vyhnout své povinnosti
děti vychovávat, chtějí své povinnosti
„přehodit na školy“. Ale škola má učit,
ne vychovávat. Mnoho rodičů nechce
dělat dětem zázemí a připravovat je na
život. Ve své knize S  kým a kde žít
jsem napsal, že výchova dětí by se
měla učit ve školách.
Nikdo neví, kdy tato situace skončí.
Všichni už vědí, že vir se chová nevy−
zpytatelně, ale bohužel lidé také. Málo −
kdo dodržuje stanovená pravidla a ne−
musí to být jen pravidla určená politiky,
odborníky. Existuje přece pud sebe −
záchovy. Kdo jej nemá porušený, ten
by se měl strachovat o  život svůj
a svých blízkých. 
Je třeba se v této době obzvláště vě−
novat sobě, své rodině, svým blízkým.
Intenzivněji se zajímat o nové věci, ví−
ce sportovat, více tvořit. Je třeba se
radovat z  toho, co máme, ne truchlit
proto, co nemáme či nemůžeme mít.
Každý je strůjcem svého štěstí. 

Hodně štěstí přeji všem. 
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

VÝSLEDEK TESTU:
A = máte porušený pud sebe −

záchovy. 
B = je to důvod k zamyšlení. 
C = nemáte porušený pud sebe−

záchovy.

Je třeba se radovat z toho, co máme,
ne truchlit proto, co nemáme či nemůžeme mít
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CAFÉ CHARLOTTE v Že −
lezné Rudě přijme servír−
ku na hlavní pracovní po−
měr s celoročním provo−
zem (je deme i v době
pan demie přes okénko).
Jsme bezva kolektiv, má−
me parádní peníze, uby−
tování na horách zdarma
a taky spousty práce. Zá −
kladní znalost němčiny
nutná. Zavolejte nám na
tel.: 602486490 nebo po−
šlete svůj životopis na
email: c.charlotte@se−
znam.cz. Těšíme se na
Vás! RR 21423

NOČNÍ klub DANDY v Kla −
tovech−Lubech přijme
spo lečnice od 18 let.
Možno i formou brigády
v týdnu nebo jen víkendy.
Bezplat né ubytování,
sluš né výdělky. Tel.:
604445413. RR 21469

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 peřiny. Tel.
720543953. PM 21086 

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

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

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel. 732170454.
PM 21068

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Ho diny, hodinky  ná−
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porce lánové
a ko vové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960.  Vykoupím i celou
sbírku, nebo po zůstalost.
Sběratel. Na bízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 21056 

MÁTE doma nábytek
a chr o  mový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do ro−
ku 1980 a starožitný náby−
tek a bytové doplňky (lus−
try, lampy apod.) zdarma
odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za od−
voz. Tel.: 608887371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 21081

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

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

KOUPÍM UNC na stavbu,
dále svářečku typ KS 
a obra ceč ke kultivátoru
Mount  field MS. Tel.:
721803621. RR 21433

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitř ní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Slu −
šovic kou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel. 604867469. PM 21046

Prodám kompletní ložnici
50. léta, kanadská bříza.
Tel 605437676. PM 21119

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

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

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

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu vhodnou k rekon −
strukci. Tel.: 606916148.
RR21438

KOUPÍM a dobře za−
platím staré pivní 
lahve s vylitými nápi−
sy. Za lahev do sbírky
zaplatím i několik tisíc
Kč. tel. 606245515.
RR 21481
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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: 
f lemet@seznam.cz. 
RR 21428

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

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120x100 cm vý−
ška 120 cm, váha cca.
65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru
v Kla tovech. Info na tel.
722660668. RR 20027

PRODÁM – 
originální díly 

na motocykly ČZ.

Tel:775 263 655 

Jde hlavně o díly 
na terénní závodní 

moto typů 980, 981,
984 a 988.

PM 21112
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Uzávěrka řádkové inzerce je 22. července 2021

ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � ŘÁDKOVÁ INZERCE  � ŘÁDKOVÁ

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá −
ce, kompletní rekonstruk−
ce bytového jádra, obkla−
dy, dlažby, bourací práce
a dal ší práce dle domluvy.
Strakonice a okolí do 40
km. Ro zum né ceny. Tel.:
721757399. RR 21190

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme. Vy −
kou píme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052 

Hledám muže který by mi
byl oporou, příjemný, spo−
lehlivý, nadaný, kutil, mo−
torista, 68−73 let. Tel.
721292992. PM 21120

VYMĚŇTE samotu za
sym  pa tického muže z Ba −
vor ska. Seznamujeme
úspěš ně již mnoho let.
Agentura Arendas tel.
702891012, www.vdejse−
dobavorska.cz.

36/185 nekuřák, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k  vážnému seznámení.
Neku řačku, která také hle−
dá partne ra pro život. Mám
rád filmy s  akční téma −
tikou, kome die, horory
a české filmy. Rád cestuji,
chodím na procházky
a navštěvuji kulturní akce.
Jsem z  okresu Be roun. 
Tel 604969788, e−mail: 
lovehvezd@seznam.cz.
PM 21085

POTĚŠÍM TĚ, polaskám
a uvolním masáží, hlubo−
kým orálkem, mazlením,
krásným pomilováním, dle
přání i rozmanité nadstan−
dartní službičky. Smyslná,
něžná i vášnivá, to jsem
já, na své vlastní originál 
fotečce. Kde? V mém dis−
krétním, pěkném, čistém
soukromí. (SMS ne), pro−
sím o delší tel. Vyzvánění
od 8 h. ráno, průběžně
přes den. Tel.: 730509467.
Příznivá cena. KŘI PM
21004  

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

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

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 2. 8. 2021

Inzerát můžete podat elektronicky
na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete 
bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

Krumlov vítá turisty
Do Českého Krumlova se začínají vracet turisté.
Tisíce lidí si už prohlédly věž a muzeum. Další
mají zájem a rezervují si prohlídky. Zájem zazna−
menávají i provozovatelé restaurací a kaváren.
Město, jehož historické centrum je zapsáno na
seznamech UNESCO, bývalo turisty doslova
přeplněné. Už více jak rok kvůli covidové situaci
představovalo spíš město duchů. Ubytovatelé
a restauratéři mají naději, že alespoň letní sezó−
nou se trochu finančně zahojí.

Vybudují městský holubník
České Budějovice mají Černou věž, Samsonovu
kašnu a brzo budou mít nejspíš i městský ho−
lubník. S odvážným nápadem přišla jedna z ini−
ciátorek, s tím, že se inspirovala v řadě světo−
vých měst – metropolí. Díky tomu lze také prý
dobře korigovat počet holubů. Jeho hlavní výho−
dou je ochrana památek před trusem a hnízdy
a znečištěním od výkalů. Náklady na vybudová−
ní a provoz půjdou do stovek tisíc korun. 

Tel. 730 509 467

Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.
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