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Pro tornádem postižené obce na
jižní Moravě, daroval Jihočeský
kraj dřevo na krovy poškozených
domů, finanční prostředky. Stejně
tak přispěla mnohá města. Kromě
toho řada Jihočechů poslala své
dobrovolné finanční příspěvky.

Kraj věnoval dřevo na 80 krovů
pro jihomoravské obce zasažené
tornádem. Jde o 1600 krychlových
metrů dřeva.

„Připravené krovy za 12 milionů
korun zamíří do obcí Hrušky, Mo −
ravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice.
Kromě toho jsme také každé z obcí
věnovali jeden milion korun,“ řekl
jiho český hejtman Martin Kuba. Pro
návrh hlasovalo všech 39 pří −

tomných zastupitelů. Hodonínskem
a Břeclavskem se 24. června pro−
hnalo tornádo druhé nejsilnější kate−

gorie s rychlostí větru až přes 300
kilometrů v hodině. Způsobilo smrt
šesti lidí, poničilo asi 1200 domů.

Organizace Člověk v tísni odhaduje,
že bouře silně zasáhla zhruba 1600
domácností. Ke zbourání bylo v lo−
kalitě určeno 185 domů s naruše−
nou statikou. Některé budovy lidé
strhli sami, o desítky demolic se po−
starali hasiči. Na postižené obce
se již ve sbírkách vybrala více než
miliarda korun.

„Když prožil Jihočeský kraj ně −
kolikrát ničivé povodně, řada obcí
a měst, včetně moravských a i sami
obyvatelé velmi pomáhali. Nám při−
šlo jako samozřejmé pomoc oplatit.
Jsme rádi, že jsme tu možnost měli
a samozřejmě bude−li to ještě nějak
třeba, rádi budeme v pomoci pokra−
čovat,“ dodal hejtman Kuba. (pru)

Až bude hotový nový blok jaderné
elektrárny Dukovany, mohly by se
dostavět jeden nebo dva nové 
bloky jaderné elektrárny v Teme −
líně. Dostavba v jihočeské jaderné
elektrárně Temelín by mohla být
začátkem 40. let. Investorem by
měl být ČEZ.

„Stát by mohl zkusit najít stra −
tegického partnera dostavby Teme −
lína například ve Francii,“ uvedli při
prohlídce Temelína premiér Andrej

Babiš a ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček.

„Jestliže odstavíme 10 000 me−
gawatt uhlí, tak jako naše vláda na−
šla odvahu rozhodnout o Dukova −
nech a nechat připravit jízdní řád na
nový jaderný blok, tak příští vláda,
podle mého názoru, bude muset
rozhodnout, jestli se bude pokračo−
vat v Temelínu, nebo ne. Pokud by
se pokračovalo, tak ideální by to by−
lo tak, že v momentě, kdy se dostaví

pátý blok dukovanský, což by mělo
být v druhé polovině třicátých let,
tak poté by se dostavěl jeden nebo
dva bloky Temelína,“ řekl Havlíček.

Tím, že se budou odstavovat
uhel  né elektrárny, bude ČR potřebo−
vat stabilní zdroje. Jadernou energii
k nim ministr Havlíček počítá.

Premiér Babiš také označil za
„velkou chybu“ vlády Bohuslava
Sobotky, že nedokončila tendr na

dostavbu Temelína. „Byl zorgani −
zovaný, utratili jsme na tom mi −
liardu. Musíme se k tomu vrátit.
Nepřijatel né bylo a je, že ČEZ chtěl

garanci ceny,“ dodal Babiš a jádro
označil za prioritu.

Jaderná elektrárna Temelín je
největ ší výrobce elektřiny v zemi,
kryje zhruba pětinu domácí spotře−
by. Loni vyrobil 15,75 terawatt −
hodiny. (pru)

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ředitel jaderné elektrárny

Kraj věnoval dřevo i peníze pro Moravu

Babiš a Havlíček o dostavbě Temelína

Premiér Andrej Babiš při prohlídce Temelína
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Letošní rok je na odchod zná−
mých a oblíbených osobností bo−
hatý, bohužel. Dalším v řadě, kte−
rý se vydal tam, odkud již není
návratu, byl zpěvák, muzikant
František Nedvěd. Možná to ně−
kteří netuší, ale jižní Čechy byly
tak trochu jeho druhým domo−

vem. Mnoho let jezdil rád na do−
volenou, nebo když měl chvíli
volno, na svou chatu k Vltavě ne−
daleko Hluboké.

„To místo nás dostalo, máme to
tu rádi. Snad proto, že je to docela
ukryté, je tu pár lidí kolem a nevede
tudy žádná turistická trasa. Tak tu
odpočívám, přemýšlím, ale taky
chy tám ryby. Někdy jsem tu sám,
jindy s manželkou, s rodinou nebo
přijedou přátelé,“ svěřil se před ča−
sem František Nedvěd, který si užíval
svou chatu u Kostelce nad Vltavou.

Místními tu byl oblíben, ale příliš
jej neznali. Nedvěd sem jezdil
opravdu za odpočinkem. Takže po−
kud jej zrovna v jeho terénním autě
neviděli, jak jede polní cestou
směrem k řece na bývalou zapla−
venou obec Jaroslavice, tak ani
nevěděli, zda slavný písničkách na
své haciendě je nebo není.

„Lidi mám rád, ale někdy máte
období, kdy chcete mít klid. A ta
příroda tady, lesy, louky a ta voda,
to je božské. A jižní Čechy já 
prostě miluju,“ podotkl František
Nedvěd.

„Před lety jsem hrál na otevírání
hlubockého tenisového centra
Martina Damma. Tam jsem se pot−
kal s místním starostou Tomášem
Jirsou a zmínil jsem se mu, že
bych rád měl chatu někde přímo
na břehu u vody. Slíbil, že se po−
ptá, a slib dodržel. Nakonec jsem
si v roce 2002 plácl s bývalou ma−
jitelkou tohoto pozemku. Koupil
jsem dvě montované chaty, aby−
chom každý měli svou – my a děti.
A pak jsem to obehnal zateplením
a omítkou. Jsou vhodné k na −

prosto komfortnímu bydlení,“ pro−
zradil před časem, kdy na jih Čech
ještě jezdil. Nejraději tam pobýval
od pondělí do čtvrtka, kdy naopak
místní chataři byli v práci, aby měl
klid – na sebe a na ryby.

Zda sem nebo chatu bude nyní
rodina jezdit, na toto romantické
místo, které ani povodeň v roce
2002 ani 2006 neohrozila, není za−
tím jasné. Místní na něj ale budou
prý vždy s láskou vzpomínat.

Ještě týden před svým odcho−
dem na věčnost František Nedvěd
se svým synem Vojtou a kapelou
koncer toval v Olomouci. Napo −
sledy si užil obrovský potlesk. Pak
se jeho zdravotní stav prudce
zhoršil a rakovina, kterou trpěl, se
rozjela extrémně rychle. Stihl se
alespoň rozloučit s rodinou.

„Hned jak jsem se dozvěděla, že
pan Nedvěd zemřel, zapálila jsem
svíčku a pomodlila jsem se za něj.
Byl to moc hodný, skromný, ale
hlavně talentovaný člověk. Je ho
veliká škoda…,“ dodala jedna
z obyvatelek Kostelce u Hluboké
nad Vltavou. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Bechyňku umí 
zachovat

Ministerská komise schválila re−
konstrukci trakčního vedení na
Bechyňce, nejstarší elektrifiko −
vané trati u nás, za půl miliardy
korun. Zachována zůstane trať
i pro nostalgické vlaky! Právě o to
se obávaly tisíce lidí, včetně zá−
stupců této historické atrakce.
Zachování unikátního napájecího
systému má význam pro nostal−
gické jízdy s historickými vozidly.
Nepůjde o konverzi unikátního
napájecího systému, což v po−
sledních letech prosazovala
Správa železnic, a nakonec se ke
konverzi přiklonil i Jihočeský
kraj. Práce by měly být dokonče−
ny do konce roku 2024.

Opravili unikátní
vodárnu

Památkáři dokončili za zhruba
šest milionů korun  opravu uni−
kátní zámecké vodárny v Hluboké
nad Vltavou, která je kulturní pa−
mátkou. Zásobuje vodou zámec−
ké kašny i zahradu a díky renova−
ci se do provozu dostaly nově
obě třímetrové Francisovy turbíny
z roku 1908.

Barokní stavba z roku 1735
měla po povodních velké trhliny
v obvodovém zdivu. Rekonstruk −
ce byla i fyzicky náročná. Veřej −
nost si objekt poprvé prohlédne
v září při Dnech evropského kul−
turního dědictví.

Desítky tisíc dětí
Jižní Čechy patří dlouhodobě
k regionům s největším počtem
dětských táborů a podobných
projektů. Jen letos se sem přihlá−
silo na 30 000 dětí z celé ČR, což
je ale podstatně méně než vloni
či předloni. Na jihu Čech na let−
ních táborech, kterých je kolem
250, tráví léto asi o 8000 dětí
méně než vloni. Pro hygieniky to
znamená řadu kontrol, protože
jde o prostředí s vyšším rizikem
infekcí či úrazů. A druhým rokem
jde i o dodržování protiepidemic−
kých opatření. Výraznější pochy−
bení ale hygienici ani v předcho−
zích letech nezjistili.

František Nedvěd

František Nedvěd
miloval jižní Čechy

František Nedvěd se synem na posledním koncertu.

František Nedvěd

Štěpánčin park a jeho okolí nechá
zrekonstruovat radnice v Prachati −
cích. Práce, které skončí příští rok,
budou stát 29 milionů korun. Při −
budou i odstavná parkovací místa.
Opravu včetně renovace chodníků
schválili zastupitelé. „Každý, kdo
přijíždí do města, musí projet kolem
něj, proto si myslím, že vstupní brá−

na do města by měla být skutečně
reprezentativní. Dnes je to takové
neutěšené. Park utrpěl už za druhé
světové války a za komunismu.
Některé stromy přerostly do nad−
měrných velikostí. Takhle si ten park
ani jeho tvůrce někdy v roce 1880
vůbec nepředstavoval,“ řekl sta −
rosta Prachatic Martin Malý.

Opravovat se nebude jen park,
neboť zasahuje i do zadního traktu
domu s pečovatelskou službou
a k obchodu potravin. Letos uvolní
město maximálně sedm milionů,
zbytek příští rok.

Prachatice, kde žije téměř 11 000
lidí, mají letos rozpočet s příjmy
272,1 milionu a výdaji 262,5 mi −
lionu korun. Kladné saldo činí 
9,6 milionu, přebytek město použije
na splátky úvěrů. (pru)

Opraví park i okolí
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v Německu, 1 etapa, vedoucí přes
hranici, je společná a 5 etap vede
v Čechách. 

Na české straně nás provede ko−
lem hradů, zámků, kostelů, kapliček
a studánek 6 vyznačených jedno−
denních pěších okruhů. Okru hy za−
čínají i končí ve stejném bodě a pří−
mo vybízejí k jedno dennímu rodin −
nému výletu.

Čtyři z těchto okruhů jsou doplně−
ny dětskými herními prvky, které zej−
ména menším dětem přinesou vítané
rozptýlení. Pokud jsou děti a jejich ro−
diče příznivci moderních technologií,
mohou si pro každý tento okruh
pomo cí chytrých telefonů stáhnout
aplikaci Skryté příběhy a zábavnou
formou objevovat příběhy ukryté
v krajině – k poznání vybízí Kmotr
v kápi nebo třeba Český Achiles.

Unikněme ze stereotypu všedních
dní do lůna přírody, kde blahodárně
působí na naše smysly šum a vůně
lesů, zpěv ptactva a slunce. Vy −
 dejme se Plzeňským krajem po 
pěší dálkové poutní stezce sv.
Vintíře, jež nás provede významný−
mi a nádhernými místy regionu.
Jdouce ve Vintířově šlépějích po−
známe krásy zdejší lesnaté a mírně
kopcovité krajiny. Cesta nabízející
místa k rozjímání a duševní očistě
se vine bavorským příhraničím
a propojuje tak Čechy a Bavorsko.
Stezka ukazuje místa, kde na pře −
lomu 10. a 11. stol Vintíř působil
a také zemřel.

Vintířova stezka je rozdělena do
9 jednodenních etap v  průměrné
délce 17 km, z nichž 3 etapy vedou

„Projekt Vintířova stezka je spolufinancován 
Programem přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, 
číslo projektu 255“.

Poutní stezka sv. Vintíře
v Plzeňském kraji

Podrobné informace o Vintířově stezce a virtuální prohlídky 
turistických cílů na trase naleznete na www.turisturaj.cz 
a připravuje se i vydání propagačních materiálů a map.

Sv. Vintíř byl německý benediktinský mnich, jehož život je opředen
mnoha nejasnostmi. Narodil se v 10. století, v hraběcí rodině
v Durynsku, byl příbuzným císaře Jindřicha II. a díky sňatku své 
sestry Gisely vstoupil do příbuzenského vztahu s uherským králem
Štěpánem. Přátelil se také s přemyslovskými bratry Oldřichem
a Jaromírem, kteří z Čech utekli před krutým Boles lavem Ryšavým.
Ve 45. roce svého života se Vintíř rozhodl stát řehol níkem, rozdal svůj
majetek a vstoupil do řádu benediktinů v Bavorsku. Po čase se z něj
stal misionář, Břetislav I. ho využíval k diplomatickým jednáním. Na
svých misiích prošel bavorskou část Šumavy a později se dostal do
oblasti kolem hradu Rábí. Nakonec se usadil na vrchu Březník,
v dnešní Dobré Vodě, kde si zřídil skromnou poustevnu. V roce 1045
zemřel a na základě svého přání byl pochován v břevnovském klášteře.
Jeho ostatky však během husitských válek vzali a rozházeli husité.
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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

Táborská setkání 
omezeně, ale zdarma
Největší husitské slavnosti v Evro −
pě a na světě, Festival Táborská
setkání bude už druhým rokem
kvůli koronaviru v omezeném re −
žimu. Stejně jako loni se nebude
platit vstupné, zrušený je histo −
rický průvod a program bude na
více místech po městě. Město
podpoří 30. ročník sumou 600 000
korun z dvoumilionové rozpočtové
rezervy slavností.

„Největší festival ve městě bude
od 10. do 12. září. Vstupenky tvoří za
normálních okolností téměř polovinu
příjmů festivalu. Na třídenní akci stojí
jindy v předprodeji 200 korun, což
je podle Pavlíka spíš symbolická
částka. Kdyby nebyl covid, lidé by se
vstupným problém neměli,“ řekl
starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Pokud jsou Táborská setkání bez
omezení, rozpočet akce bývá kolem
šesti milionů korun. Město ale zhru−

ba čtyři miliony vybere za vstup na
placenou scénu na náměstí, kde vy−
stupují největší hvězdy.

Loni se festival kvůli koronaviru
změnil: místo velkého pódia na ná−
městí bylo několik menších po měs−
tě, čímž se zabránilo tomu, aby se
lidé shlukovali. Podobné to bude 
letos, jen na Žižkově náměstí vznik−
ne středně velká scéna, na které vy−
stoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou
nebo Aneta Langerová. Vystoupí
třeba Dasha, Znouzectnost, Swing
Band Tábor a chybět nebude ohňo−
vá show, ohňostroj nad nádrží
Jordán, středověký špitál nebo dět−
ské aktivity.

Na třídenní akci jezdí běžně okolo
20 000 lidí. Program slavností, které
vznikly před třemi desítkami let, je
zaměřený na historii města a hu −
sitství. (pru)

Foto: archiv Města Tábora
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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.

Druhé unikátní otáčko zrenovují

Český Krumlov má svůj unikát – je−
diné otáčivé hlediště svého druhu
na světě. Týn nad Vltavou na Čes −
kobudějovicku jej má také. Menší, ale
také mimořádné. Vzniklo v roce 1983
během pouhých dvou měsíců. Tehdy
tajně, načerno, ale k 100. výroční
znovuotevření Národ ního divadla
v Praze. Teď otáčko v Týně čeká roky
očekávaná totální rekonstrukce.

Divadelní spolek Vltavan, který
o točnu pečuje, chce v podstatě po−
stavit nové otáčivé hlediště. „Máme
stavební povolení, kdy odhad nákladů
je 20 milionů korun a kapacita by
vzrostla z 220 na 260 míst,“ uvedl
ředi tel divadelní společnosti Ivan
Sýkora. Spolek má architektonickou
studii a stavební povolení na novou

točnu. Až polovinu nákladů by mo −
hlo zaplatit ministerstvo kultury, tře−
tinu kraj, zbytek město a soubor.
Projekt je asi 16 let starý.

Týnská točna letos nabízí sedm ti−
tulů, jako premiéru připravil spolek
Sen svatojánské noci podle předlo−
hy Williama Shakespeara. Na letní
program je prodáno či zamluveno
80 procent vstupenek.

Letošní ročník je pro ochotníky
výjimečný. Je to totiž 100 let, kdy
jejich předkové otevřeli poblíž ny −
nější točny první tamní venkovní
divad lo, shodou okolností v době,
kdy doznívala pandemie španělské
chřip ky. Počátky amatérského di−
vadla v Týně ale sahají až do roku
1855. (pru), foto: DS Vltavan



Změnily způsob 
solení nivy

Největší česká mlékárenská
spo lečnost Madeta změnila ve
svém českokrumlovském závo−
dě způsob solení plísňového
sýra niva. Tolik oblíbeného ne −
jenom Jihočechy. Místo solních
lázní přešla na suché solení.

Niva se poslední desítky let
solila nejdřív solí na páse sol−
ným roztokem, potom v solné
lázni a na závěr ručně. Teď nivu
Madeta solí tryskáním suché

soli. Cílem je, aby plíseň nivou
prorostla krásně po celém
obvo du až ke krajům.

„Vracíme se tak trochu ke
koře nům, protože v padesátých
letech se používalo suché so −
lení. Jde o součást investice za
350 milionů korun, která začala
loni a skončí příští rok. Kapacita
závodu se rozšíří o třetinu, 
denně pak vyrobí až 21 tun sýru
ze 180 000 litrů mléka,“ uvedl
ředi tel závodu Pavel Hlásenský
mladší a mluvčí Madety Marta
Faktorová.

V závodu s 65 zaměstnanci
firma zmodernizuje i plnění sý −
rového zrna do forem. „Vzniknou
automatické klima tunely, v nichž
bude při regulované teplotě
a vlhkosti ze sýrů jeden den
odka pávat syrovátka. Odpadne
ruční mytí drah, po nichž se sýry
pohybují, a díky robotu odpadne
i ruční vyklápění sýrů z forem,“
řekla mluvčí.

Madeta je největší producent
nivy v ČR, 92 procent jde na
český trh. V Krumlově, kde se
niva vyrábí od roku 1949, je
denní produkce 15 tun sýrů, to
je 5400 bochníků, ze 120 000
litrů mléka. Loni tam mlékárna
vyrobila 3527 tun sýru, kromě
nivy i 70 tun plísňového sýru
Caesar Bleu.
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Vojáci ze strakonického protiletad−
lového útvaru působí v Litvě jako
součást alianční mise předsunuté
přítomnosti. Je to poprvé v historii,
kdy na takovou operaci vyrazili.
Strakoničtí vojáci jsou součástí
bojového uskupení pod vedením
německé armády.

„V souladu s konceptem alianční
předsunuté přítomnosti se budeme
podílet na kolektivní obraně NATO
v prostoru nasazení v době míru,
krize a případně i konfliktu,“ uvedl
velitel jednotky Roman Dvořák.

Strakoničtí vojáci budou v Pobaltí
zabezpečovat protivzdušnou obra−
nu. Kromě toho je čeká společný

výcvik s dalšími aliančními jed −
notkami. Ačkoliv někteří mají zku −
šenosti ze zahraničních misí na
Balkáně, Blízkém východě či Afghá −
nistánu, jako samostatná jednotka
vyjíždějí do mise poprvé.

„Je to pro nás velká příležitost,
abychom ukázali, že jsme schopni
plnit úkoly v zahraniční operaci ve
spolupráci s našimi aliančními part −
nery,“ dodal Dvořák.

Vojáci ze Strakonic budou rozvíjet
své schopnosti při zabezpečení
pozem ní protivzdušné obrany ve
prospěch jednotek pozemních sil
NATO. (pru),  foto: Army.cz

Vojáci ze Strakonic slouží v Litvě

Výpravní budova železničního ná−
draží ve Strakonicích, která je sou−
částí přestupního dopravního ter−
minálu, je jako nová. Správa želez−
nic, která ji nechala zrenovovat, za
to zaplatila skoro 80 milionů korun. 

Objekt má novou střechu, staveb−
ní firma zbourala sousední drážní
objekt. V prvním patře jsou teď pro−
story pro cestující včetně pokladen,
druhé patro slouží jako zázemí že−

lezničářů. „Záměr navázal na nedáv−
no dokončenou výstavbu terminálu
autobusové dopravy, který je v bez−
prostřední blízkosti želez−
niční stanice,“ uvedla mluv−
čí SŽ Radka Pistoriusová.

Stavební firma opravila
kromě jiného střechu, která
byla ve výrazně horším sta−
vu, než ukazovaly přípravné
sondy. Budova bude nově

sloužit i jako zázemí pro cestující
a řidiče z dopravního terminálu.

Architektonický návrh vycházel
z toho, jak budova původně vypa −
dala. Zmizely vikýře a přístavba zá−
zemí vlakových čet včetně původní
jednopodlažní části. V prvním patře

je teď odbavovací hala s pokladna−
mi, informační koutek, občerstvení,
záchody i úschovna zavazadel.

SŽ opravovala před několika lety
celou strakonickou stanici. Práce
tehdy stály zhruba 700 milionů 
korun, zahrnuly nová nástupiště
i podchod. (pru)

Nádraží jako nové
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Podle MMF činilo v roce 2020
globální zadlužení 152 bilionu
dolarů, což představuje 225 %
HDP celého světa. Za posled−
ních 10 let tedy vzrostlo o 25 %.
Riziko zhroucení finanční−
ho systému je tedy stále
reálné. Proto se stále více
velkých hráčů na svě −
tových trzích uchyluje
k investicím do zlata.
Poptávka po žlutém kovu
tak jeho cenu neustále
zvyšuje. 

Výkup drahých kovů je
v současné době nejrych−
lejší a nejjednodušší způ−
sob, jak své peníze znovu
zhodnotit. Aktuální cena

se pohybuje okolo 37 000,− Kč
za unci. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno promě nit
na velmi zajímavé finanční část−
ky“, konstatuje manager Zlaté
Banky, který podle svých slov za
poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Zemanová se rozhodla
navštívit Zlatou Banku v Plzni
a informovat se o výkupních ce−

nách. „Měla jsem několik sta−
rých šperků po rodičích, ale roz−
hodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Banka, která nabízí vysoké

ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, do−
stala jsem 11 tisíc korun, za
které jsem si koupila nějaké
nové oblečení, dárky pro děti,

něco do domácnosti a ještě mi
zbylo“, pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně
přesvědčit. Obslouží Vás příjem−
ný personál, diskrétní prostředí
při výkupu drahých kovů je sa−
mozřejmostí. Neváhejte a přijďte
ke skutečným odborníkům. Vše
bez průtahů a s profesionálním
zjištěním ryzosti kovu.

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 ve Zlaté Bance se vyplatí

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

ZLATÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL

Na českobudějovických městských
trávnících se objevují ohrožené
druhy rostlin. Jde například o zvo−
nečník černý, zvonek klubkatý,
jestřáb ník klubkatý nebo lomi −
kámen trojprstý. Podle ekologů
stojí za výskytem rostlin méně
časté sečení trávníků. Jak řekl Jiří
Řehounek z ekologického sdružení
Calla, je to pozitivní úkaz.

„Každoročně na městských tráv−
nících provádíme biologické průzku−
my, díky kterým jsme objevili hned
několik ohrožených druhů rostlin.
Mezi ty nápadnější, kterých si všim−
ne i běžný kolemjdoucí, patří zvonek
klubkatý nebo zvonečník černý.
Letos jsme však během průzkumu
našli i několik dalších ohrožených
druhů,“ řekla botanička z Přírodo −
vědecké fakulty Jihočeské univer −
zity Eva Koutecká.

Ekologové poukazují na to, že
méně často sečený trávník poskytu−
je potravu opylovačům a dalším
druhům hmyzu. Zároveň také zlep−
šuje městské mikroklima, snižuje
prašnost a lépe zadržuje vodu.
Obyvatelé to mohou vidět třeba
na sídlištích Máj a Vltava, v okolí Vý −
staviště, u Velkého jezu a nově
i v Havlíčkově kolonii. Jenomže prá−

vě to další tisíce lidí štve. Chápou,
že zeleň je důležitá, nicméně pře−
rostlá tráva je také semeništěm 
klíšťat, a hrozí, že mnozí majitelé
psů v ní nechají skryté exkrementy.

„Je to hrozné, je to jako v džungli.
Navíc to není ani hezké. Nechal by si
takhle pan primátor nebo radní za−
rostlou zahradu, určitě ne. Jde to až
do metru. V zahraničí se nechávají
části v parcích nebo na loukách,
ale ve městech, mezi domy, nikdy.
Kro mě toho, je čím dál víc případů,
kdy mají psi zaražené osiny v koži−
chu, v tlapce nebo v dýchacích ces−
tách a musí s nimi pak jejich majitelé
na veterinu,“ postěžovala si oby −
vatelka Budějovic Jana Poláčková.

Podobný problém je i v jiných
městech. Tráva se tu seče méně
a méně a prostranství mezi domy
připomínají zanedbaný park.

„Kdyby to nebyly extrémy, kdy se
buď seče až na hlínu nebo vůbec,
dávalo by to větší smysl. Zadržitel −
nosti vody v krajině, v přírodě se dá
pomoci jinak, tohle je jen výmluva,
aby města ušetřila a nemusela tak
často síct,“ dodal další z obyvatel,
tentokrát Tábora, kde i další lidi ze
sídlišť Pražské nebo Nad Lužnicí 
taky vysoká tráva štve. (pru)

Nesečená tráva 
chrání, ale i štve



8 Rozhled – Jižní Čechy 8/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Skleněná socha sv. Jana Nepo muc −
kého na Čepickém mostě přes řeku
Otavu se stala cílem mnoha turistů
v našem kraji. Iniciátorem postave−
ní této sochy byl kytarista Lubomír
Brabec. Kytarový mág je také 
hlavním protagonistou již šestého
roční ku nejvýznamnějšího hudební−
ho festivalu v jihozápadních Če −
chách: „Svatojánský hudební festi−
val 2021“. V roce třistaletého výro−
čí beatifikace sv. Jana festival na−
bídne posluchačům opravdové
koncert ní lahůdky.
Zahajovací koncer t se uskutečnil
v Praze, v místě pobytu, umučení
a zjevení prvního svatojánského zá−
zraku, jako Benefiční koncer t, ve

znamení královského almužníka.
Výtěžek z tohoto charitativního kon−
cer tu byl věnován nevidomé zpě −
vačce. Překrásný kostel sv. Markéty

v areálu Břevnovského kláštera měl
úžasnou atmosféru.
Koncert naší světově renomované
harfenistky Kateřiny Englichové se
zpěvem Martiny Kociánové a za do−
provodu Lubomíra Brabce se usku−
teční 18.srpna v Písku v Děkanském
kostele. Písecký děkanský kostel
Narození Panny Marie se pyšní nád−
hernou kaplí sv. Jana Nepomuckého,
a tak je pro uspořádání Svatojánského
koncertu jedním z nejpříhodnějších. 
Festival nezapomíná ani na menší
místa. Jedním z nich je kostel Nej −
světější trojice v Srní. 21. srpna, zde
vystoupí mezzosopranistka Mar tina
Kociánová s Lubomírem Brabcem.
Mnozí ji znají jako vynikající televizní
moderátorku a redaktorku Českého
rozhlasu 2. Její zpěv však bude pro
mnohé milým překvapením. Její pě−

vecká kariéra je pozoruhodná! Kon −
certuje nejen na domácích scénách,
ale také v Německu, Rakousku,
Japonsku či na Kypru. Za činnost
v oblasti umění jí v roce 2002 udělila
Evropská unie umění Cenu Gustava
Mahlera.
V Domažlickém kraji se festival již tra−
dičně vrací do v překrásného kostela
zasvěceného sv Mar tinovi v Klenčí
pod Čerchovem. 22. srpna zde vy−
stoupí dnes nejžádanější sólistka
Národního divadla Alžběta Poláčková,
za doprovodu kytary Lubomíra Brabce
a harfy Kateřiny Englichové. 
Již tradičně organizátoři vybrali kou−
zelný kostelík v klatovském kraji. Je
jím kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Nezamyslicích, který září do celého
kraje v okolí Rabí. Letos zde 28. srpna
s Lubomírem Brabcem vystoupí
hous lový virtuóz Pavel Šporcl. 
Nově pořadatelé zařadili v sobotu
4.září kytarový recitál Lubomíra
Brabce na půvabný lesní zámek Kozel
nedaleko Plzně, kde Lubomír Brabec
v minulosti natáčel všechny své desky. 
V Radnicích u Rokycan v kostele
sv. Václav se 11. září představí mladá
pěvkyně Karolína Žmolíková. 
Závěrečný koncert bude opět těsně
před svátkem sv. Václava v sobotu
18.září v Kladrubském klášteře u Stří −
bra, který je též spjatý s historií Jana
Nepomuckého. Vystoupí na něm slav−
ný pěvec světového jména Stefan
Margita a přednese za doprovodu kyta−
ry Lubomíra Brabce písně i operní arie. 
Vstupenky na všechny koncerty za−
koupíte online na www.plzenskavstu−
penka.cz nebo přímo v předprodejích
plzeňské vstupenky.                       (kr)

Svatojánský hudební festival 2021
Houslista Pavel Šporcl, sólistka Národního divadla Alžběta Poláčková, pěvec světového jména Stefan
Margita, mezzosopranistka Martina Kociánová, sopranistka Karolína Žmolíková Cingrošová, harfenistka
Kateřina Englichová s Lubomírem Brabcem na Svatojánském hudebním festivalu 2021

Festival pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky
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Písecká galerie Sladovna letos při−
pravila pro veřejnost 11 výstav. Je
to nejvíce v její patnáctileté histo−
rii. K programům ze stálé expozice
na konci května přibyla výstava
Voda mne napadá, koncem června
se otevřelo studio Animárium, kte−
ré vzniklo ve spolupráci s vídeň−
ským dětským muzeem ZOOM.

Sladovna i v nových projektech
sází na interaktivní obsah, který je
vhodný pro všechny věkové kate −
gorie. Animárium navazuje na tři ro−
ky trvající projekt Animation now.
Výstava je sestavena ze dvou částí
– v první nastiňuje základy animace,
v té druhé si návštěvníci mohou
zkusit vytvořit vlastní animovaný
film, který se bude promítat v nově
vzniklém Anikinu. Animárium je
dlouhodobý projekt, který bude trvat
přibližně pět let, sdělil provozní ředi−
tel Petr Brůha.

O měsíc starší výstava s názvem
Voda mne napadá pracuje s tématy
jako koloběh nebo spotřeba vody.
Kromě zajímavostí má expozice za
cíl lidi v této oblasti vzdělávat a pod−
nítit vztah člověka k vodě.

„Výstava je založena na principu
recyklace, a to i v tom smyslu, že
využívá prvků z akcí a výstav o vo−
dě, které se v uplynulých měsících
nemohly uskutečnit,“ dodal.

Kvůli nepředvídatelnému vývoji
koronaviru má Sladovna stále ome−
zenou kapacitu. Termín je nyní nutné
rezervovat si na všechny výstavy.
Během léta se pod hlavičkou Sla −
dov ny uskuteční i venkovní akce,
například Šifra Mistra Jana nebo zá−
žitková procházka městem. Budova
Sladovny z konce 19. století je
s 2500 metry čtverečními největším
zážitkovým prostorem pro rodiny
s dětmi v Jihočeském kraji. (pru)

Sladovna připravila 11 výstav

Táborská Zoo, která je největší
zoologickou zahradou na jihu
Čech, slaví úspěchy. Podařilo
se jí poprvé odchovat trojici
mláďat sov puštíka bradatého.
Jde o sovy zařazené na sezna−
mu ohrožených druhů.

„V prvním měsíci života jsou puš−
tíci slepí a hluší, až poté opouští
hnízdo. Během této doby byla volié−
ra návštěvníkům nepřístupná, řekl
mluvčí Filip Sušanka. Puštíci se roz−
množují mezi dubnem a červnem,
přičemž by v prvních 30 dnech měli
mít klid. „Bylo to v době, kdy se 
stěhovali do nové voliéry, tak se to
pěkně sešlo,“ popsal Sušanka.

Ve volné přírodě puštík loví nej−
enom při soumraku, ale na rozdíl
od většiny sov i ráno za rozbřesku.

Díky své denní aktivitě je tak pro
návštěvníky zoologických zahrad
zajímavý. Rozlohou největší zoolo−
gická zahrada jižních Čech je zamě−
řená na chov a ochranu ohrožených
druhů zvířat.

„Jsme rádi, že se nám podařilo
odchovat zdravá mláďata, protože
tím naplňujeme poslání naší zoolo−
gické zahrady,“ podotkl ředitel zoo
Evžen Korec. Nejvýraznějším projek−
tem zoologické zahrady byl odchov
a zubra evropského, který od loňska
žije v přírodní rezervacích. (pru)

Poprvé odchovali puštíka
bradatého
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Instalují zvukové plašiče
Jihočeský kraj chce podél vybra−
ných silnic instalovat zvukové pla−
šiče zvěře. Zařízení má snížit po−
čet dopravních nehod po srážkách
se zvěří. Kraj je chce kombinovat
s optickými a pachovými plašiči.

„Vzali jsme si příklad v Ústeckém
kraji, kde zvukové plašiče před ča−
sem instalovali, a snižuje to počet
nehod tohoto charakteru o 30 až
40 procent. Proto jsme začali
spolupracovat s policií, která nám
podle její evidence vymezila různé
úseky silnic, kde je nejvíce srážek
se zvěří,“ uvedl náměstek hejtmana
Pavel Hroch.

Na jeden kilometr vytipovaných
vozovek chce kraj instalovat čtyři
desítky zvukových odpuzovačů.

Podle údajů Českého statistického
úřadu loni na jihočeských silnicích
zavinila domácí nebo lesní zvěř
57 nehod. Představuje to jen nepatr−
ný zlomek z téměř 4300 havárií. Ale
řada řidičů srážky se zvěří nenahlásí.

Kraj by prý přivítal, pokud se
v budoucnosti na projektu podílely
například některé pojišťovny nebo
organizace BESIP.  Pachové a optic−
ké ohradníky už stojí podél více než
šesti stovek kilometrů jihočeských
silnic. (pru)

Ničivé šíření ohně představovalo
v historii nejčastější pohromu měst
spolu s válkami a epidemiemi. Ta −
ko vou apokalypsu si prožilo tehdy
i královské město České Budě jo  vi −
ce. Nejničivější zaznamenaný po−
žár se zde odehrál před 380. lety.
Tehdy 24. července 1641 během
sedmi hodin lehlo popelem neuvě−
řitelných 226 domů, což byla více
než polovina tehdejší zástavby.

„Požár vznikl neopatrností vojen−
ského ranhojiče Jana Filipa Hallera,
který žil v domě dlaždiče Řehoře
Müllera, když se vznítila připravova−
ná mast a začala hořet střecha. Při
pohromě úplně vyhořel kostel svaté−
ho Mikuláše, poškozena byla kaple
svatého Jakuba, špitál s kostelem
svatého Václava a kapucínský kon−
vent u kostela svaté Anny. Zničeno
bylo 13 věží městského opevnění
včetně věže Břidličné, v jejímž skle−
pení se nacházelo skladiště střel −
ného prachu, který naštěstí nevy−
buchl,“ zavzpomínali historikové.

Značně ohořela také Svinenská
brána. Požár se rozšířil i na před−

městí a spálil 64 hospodářských
stavení a v sýpkách velké zásoby
obilí pro císařské vojsko. Uhořelo
při něm pět lidí. Výstavba nových
měšťanských domů trvala několik
desítek let.

Ranhojič, který požár zavinil, se
v obavách z hněvu poškozených
ještě téhož dne uchýlil do budějovic−
kého kapucínského konventu, od−
kud druhý den i se svou rodinou ujel
do Jindřichova Hradce. Brzy nato
vyhledal ve Vídni, odkud pocházel,
pražského arcibiskupa Harracha,
s jehož pomocí se snažil domoci
svých cenností, které nestačil od−
vézt z Českých Budějovic a které
tamní měšťané zabavili.

Rychlé šíření požárů v té době
umožňovaly doškové nebo šindelo−
vé střechy, skladiště na půdách
a dřevěná schodiště domů. Likvi −
dace požárů byla závislá na soused−
ské pomoci, která se spíše omezo−
vala na ochranu sousedních domů
než na hašení plamenů. Za silného
větru tak požáry pustošily celé sku−
piny domů. Foto: archiv ČB

Uplynulo 380 let
od nejhoršího požáru v historii

Bouře, která začátkem července
za sáhla Jihočeský kraj, způsobila
jen v Českých Budějovicích škody
v řádech milionů korun. Jen
v měst ských parcích poničila 1000
krychlových metrů stromů. Kromě
toho bouře poničila dalších 1000
kubíků stromů v lesích, které
vlastní radnice.

„Nejvíce stromů popadalo v lese
v oblasti Mokrého, kde se jednalo
přibližně o 700 krychlových metrů.
Většinou se jednalo o stromy, které
na tom nebyly zdravotně dobře, byly
nahnilé nebo napadené kůrovcem,“
uvedl náměstek českobudějovické−
ho primátora Ivo Moravec.

Intenzivní bouřka zasáhla oblast
Českých Budějovic v podvečer
8. čer  vence. Ve městě například
nejví ce poničila parky Na Sadech
a Stromovku. Kromě toho zasáhla
i přírodní rezervaci Vrbenské rybníky
na kraji města.

„Bouře trvala jen pár minut 
a zasáhla jen určitou část města.

Je velké štěstí, že
se nikomu nic ne−
stalo. Například na
nábřeží u Praž ské −
ho sídliště popa −
dala řada poláma−
ných stromů a větví
na zapar kovaná au−
ta,“ dodal náměs−
tek Moravec.

Rada města roz−
hodla, že uvolní mili−
on korun z rezerv na

odstraňování následků bouře. Podle
vedení města jde o největší škody,
které bouře ve městě způsobila za
několik posledních let. Následně po−
soudí místa arborista a radnice se
podle toho bude muset rozhodnout,
zda kvůli statice další stromy ještě
prořezat, nebo pokácet. (pru)

Vichr způsobil milionové škody
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Most Prefa v Lipně nad Vltavou pod
hrází vodní nádrže Lipno se v elek −
 tronické aukci prodal za 5001 ko−
run. Aukci pořádal Úřad pro zastu−
pování státu ve věcech majetko−
vých, jemuž most patřil. Vyhlášená
minimální cena byla jedna koruna.

„Vítězem je fyzická osoba, kte−
rou nyní vyzveme k podpisu kupní
smlou vy,“ řekla mluvčí úřadu Mi −
chae la Tesařová. V první aukci, kdy
úřad nabídl jako nejnižší možnou 
cenu 2,9 milionu korun, se nikdo ne−
přihlásil. Druhé kolo elektronické
aukce dopadlo úspěšně.

Úřad již dříve opakovaně oslovil
obce Lipno nad Vltavou a Lou čo −
vice, zda by s ohledem na potřeby
svých obyvatel most zdarma nepře−

vzaly. Ani jedna z obcí neměla zá−
jem, do aukce se nyní nepřihlásily.
Úřad nabídl most i Jihočeskému
kraji, Povodí Vltavy a společnosti
ČEZ, nikdo z nich zájem neprojevil.
Most patřil dříve pod Okresní národ−
ní výbor v Českém Krumlově.

Most je prý ve špatném stavu,
proto je zavřený, což kritizovali zá−
stupci samospráv. „Úřad by měl pře−
hodnotit postup a snažit se provizor−
ně zajistit, aby byl most průchodný.
Jsem přesvědčen, že pro auta do tří a
půl tuny a pro pěší tam žádné nebez−
pečí nehrozí. Loňský rok se měnilo
trafo na elektrárně, přes most jelo pa−
desátitunové trafo s celou soupravou
a most to vydržel,“ řekl v únoru staro−
sta obce Loučovice Jan Kubík. (pru)

Prodali most za pět tisíc



12 Rozhled – Jižní Čechy 8/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Začátkem roku 2020 jsem předpo −
věděl, že záležitost s kovidem je té −
matem na 2–3 roky a 5 let se bude
o něm psát. Protože problém trvá,
sáhl jsem po staré užitečné knize
„Nemoc jako symbol“ z roku
1996 od Dr. Rudigera
Dahlke ho. Autor chá−
pe nemoc jako
smy sluplné dění,
jako prostředek
duše, kterým lze
převést neřeše−
né duševní kon −
flikty do vědomí. 
Předcháze jme
hro madění emocí
tím, že se naučíme
být odvážným, postaví−
me se čelem k rozčilujícím
a sporným tématům a konfliktům,
chopíme se ožehavých témat a činíme
rozhodnutí. Zkrátka vezmeme život úto−
kem, přestaneme uhýbat a převezme−
me za něj zodpovědnost. V zásadě je
důležité usmířit v sobě princip agrese
a objevit jeho pozitivní stránky jako od−
vahu, ochotu konfrontace, smělost

a dělat rozhodnutí ve smyslu boje o ži−
vot. Zásadně uznat, že lidské bytí je
spojeno s konflikty.
Přesně to vystihuje můj postoj k dané
situaci. Proto píši zásadně pozitiv −

ně a snažím se šířit pozi −
tivní myšlení, protože

nejenom podle mé
te orie platí, že

všech no máme
v hlavě.
Koronav i rus
nezmizí, stejně
jako nezmizelo
dalších dvanáct

nevyléčitelných
infekcí, o kterých

se ví dlouhou dobu. 
Výrazně přispět v boji

s pandemií koronaviru by
mohli vědci z australského institutu

pro lékařský výzkum QIMR Berghofer.
Podařilo se jim vyvinout dvě léčiva.
Jedno by mělo bránit, aby se člověk
vůbec nakazil. Druhé zamezovat v dal−
ším šíření kovidu, pokud už je někdo
infikovaný. Teď je čekají klinické studie
a vědci věří v úspěch.
Jsem přesvědčen, že tento lék by
mohl vyřešit i některé stávající neléči−
telné infekce, kterým se už pozornost
nevěnuje, i když hodně znepříjemňují 
lidem život (např. chlamydie, borelió−
za). Tento lék lze považovat za pozitivní
impulz v boji proti pandemii. Bez ní by
patrně nevznikl, nebo ne tak brzo. 
Zatím může každý bojovat o svůj do−
brý imunitní systém mnou doporuče−

nými metodami, což je akupresura (zá−
pěstí na zápěstí 22 minut, 2x týdně)
a tím udržíme organismu otevřený pro
příjem energie, vitamínů a minerálů.
Dále doporučuji nechat si (2 x ročně)
odblokovat páteř chiropraktikem) a uží−
vat vitamíny a minerály. 

SAMOTEST 1: 
Jaké Vás napadne číslo z čísel 1, 2,
3, 4, 5? Odpovědi na samotesty naj−
dete na konci článku.

Předpokládám, že díky proočkova−
nosti další podzimní vlna pandemie ne−
bude tak problematická jako v minulém
roce. Horší budou mutace a ty přijdou.
Takže stále budeme žít v  nejistotě
a s tím je nutné se naučit žít. 

SAMOTEST 2.: 
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností G, U, T?

Hůře to vidím s důsledky pandemie.
Vytratila se radost ze života, plánování
radostné budoucnosti, jsou katastrofál−
ní vztahy mezi lidmi, panuje strach,
agre se, netolerance. Jako by pandemie
odhalila to, co bylo dlouhou dobu skry−
to a pro rychlý tep doby se tak nechtělo
vidět. Najednou byl nucen se každý za−
stavit a zrevidovat život, vztah, práci,
zdraví a tak dále. Připomínám, že po−
kud máme okolo sebe jednoho nega −
tivního člověka, tak aby nás nestáhl

s sebou do bláta, musíme to vyvážit
tím, že budeme mít okolo sebe další
dvě pozitivní osoby. Proto jsem v jedné
knize napsal, že když je negativní rodi−
na, lze se zachránit jen útěkem hodně
daleko (to udělala např. Madonna).
Pokud je to v pracovním kolektivu, je to
jednodušší, můžeme snadno odejít. 
Minulý rok bylo naštvaných cca 65%

populace. Naštěstí teď už je to jen cca
30% naštvaných lidí v Česku, takže se
situace stabilizuje.
Změna a pohyb je život. Vše špatné je
pro něco dobré. Vždy jsme jednou na−
hoře, jednou dole (klasická sinusoida).
Každá krize je hnacím motorem úspě−
chu. V  této souvislosti připomenu
jedno čínské přísloví: Zlenivět lze za tři
dny, ale dostat se z toho může trvat až
tři roky.
Všem přeji hodně pohody, štěstí,
radosti, zdraví. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Odpověď na samotest 1: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak dbáte o své zdraví. Odpověď je
jak známkování jako ve škole. Kdo
řekl 1, 2, tak super.

Odpověď na samotest 2: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak zvládáte psychicky současnou
situaci (od r. 2020 doposud). Kdo
odpověděl G, tak nezvládá vůbec,
kdo řekl U, tak zvládá na půl, kdo
odpověděl T, neměl by mít pro−
blém, zvládá vše dobře.

„Připadá mi, že mnoho lidí bylo
„uštknuto jedem pandemie“ 

sdělil nám svůj pocit známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

Jihočeské město Jindřichův Hra −
dec plánuje opravu největšího síd−
liště Vajgar. Radnice kvůli tomu
nechá vypracovat územní studii za
dva miliony korun. Projekt mimo
jiné počítá s výstavbou nového
byto vého domu a také parkovacího
domu. Záměr však ještě musí
schválit zastupitelé.

„Územní studie by měla být ná−
strojem pro jakékoliv další rozhodo−
vání města a provádění změn v této
lokalitě,“ uvedl místostarosta města
Miroslav Kadeřábek s tím, že projekt

prakticky řeší například otázku, zda
by nový bytový dům nesnížil kvalitu
života stávajících obyvatel nebo zda
výstavbě odpovídá technická vyba−
venost a infrastruktura.

Město chce území sídliště posou−
dit z hlediska zeleně, zástavby a do−
pravy. Největší jindřichohradecké
sídliště ze 70. let 20. století stojí po−
blíž stejnojmenného rybníku. Studie
by měla posoudit i záležitosti týkající
se nábřeží rybníka Vajgar. Zapojit se
mohou i tamější obyvatelé, kdy je−
jich podněty, připomínky nebo také

to, co se jim v místě bydliště libí
a co jim naopak vadí, budou tvořit

důležitý podkladový materiál výsled−
né studie. V Jindřichově Hradci žije
více než 21 000 obyvatel. Ve třetí
městské části, jejíž součástí je i síd−
liště Vajgar, bydlí na 8000 lidí. (pru)

foto: město Jindřichův Hradec

Zrenovují největší sídliště

a nejsou schopni se z tohoto „ochrnutí“ vysvobodit,“
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V jednoduchosti se ukrývá zázrak. Tak by se dalo nazvat počínání
majitelů kdyňské firmy Eurotop in Jiřího Janouška a Daniela
Smolíka. Téměř 20 let se zabývají výrobou a montáží topení z přírod−
ního kamene. Přes nesporné výhody oproti klasickým topným sys−
témům (uhlí, dřevo plyn) je nikdy neopustila myšlenka, jak dále zvý−
šit účinnost topení z přírodního kamene.
Kamenné desky působí v interiéru opravdu neotřele a oproti
běžným plechovým radiátorům mnohem stylověji. V kamenu je za−
budovaný topný kabel, který kámen nahřívá a sálavé teplo po celé
místnosti rovnoměrně ohřívá vzduch. Rozdíl mezi podlahou a stro−
pem je maximálně 3°C. Tepelná pohoda je udržována principem sá−
lání, které nevysušuje vzduch, i díky přirozené vlhkosti kamenných
materiálů, jako tradiční způsoby vytápění domu. Topení z kamene je
tak zdravější alternativou, kterou ocení i alergici a astmatici

Snaha a úsilí majitelů firmy Eurotop in ve Kdyni o zvýšení účin−
nosti topení nevyšla na prázdno. Zjistili, že část tepla, které vyza−
řuje zadní strana topení, by se mohla vrátit zpět do místnosti. Využít
takzvaný komínový efekt. Vymysleli a nechali si vyrobit plechový 
výlisek tvarově přizpůsobený topnému panelu. Říkají mu Vychy −
távka a její montáž je velice jednoduchá, zabere několik minut 
a finančně je nenáročná. 
Výsledkem je, že vyhřívaný prostor je rychleji vytopen na nasta−
venou teplotu, čímž se uspoří elektrická energie. Prvním, kdo si vy−
zkoušel Vychytávku, byl sám spolumajitel firmy pan Jiří Janoušek.

„Musím se přiznat, že jsem byl překvapen tím, jak se zvýšila
účinnost vytápění. Když jsem položil ruku mezi panel z pří−
rodního kamene a Vychytávku, pocítil jsem, jak teplo stoupá
vzhůru. To je právě ten komínový efekt a díky němu se mís−
tnost rychleji vytopila na teplotu, kterou jsem nastavil na ter−
mostatu. Neskrýval jsem radost nad tím, že naše úsilí bylo
úspěšné. Vychytávku můžeme namontovat našim stávajícím
i budoucím klientům. Ze své osobní zkušenosti ji mohu
všem doporučit,“ vzkazuje spolumajitel kdyňské firmy Jiří
Janoušek.

Nabízí se klasicky říci, kdo tomu nevěří, ať tam běží. Zájemci o to−
pení s Vychytávkou si vše mohou prohlédnout přímo ve firmě. Dozví
se ještě řadu dalších zajímavostí a předností, které skýtá topení
z přírodního kamene. S majiteli firmy ve Kdyni se mohou osobně
setkat každý pátek od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. 

(re)

Topení z přírodního kamene

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

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

S naší Vychytávkou se více ohřejete
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NOČNÍ klub DANDY v Kla −
tovech−Lubech přijme
společnice od 18 let.
Možno i formou brigády
v  týdnu nebo jen víken−
 dy. Bezplatné ubyto vá −
ní, sluš né výdělky. Tel.:
604445413. RR 21469

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
21049

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku nebo po −
zůstalost. Sběratel. Nabí −
zím solidní jednání. Tel.
608979838. Email: an−
tikvs@seznam.cz. PM
21056 

KOUPÍM staré peřiny. Tel.
720543953. PM 21086 

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

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.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo −
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou k oka −
mžitému používání. Zajiš −
tění dopravy na místo urče−
ní.  Tel.: 604867469. PM
21046 

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

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

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu vhodnou k re kons −
trukci, tel.: 606916148. RR
21526

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

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra −
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111. RR 21055

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla −
dů a dlažeb na telefon:
776434705. RR 21545

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší staveb −
ní stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052

DARUJI starší sekretář a
skříň – Plzeň−Bory, tel.:
728430622. RR 21552

53/180 pohodář hledá po−
hodářku. Věk a stav neroz−
hoduje. Tel.: 607467062
PM 21121

NAJDI muže v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz
702891012.

PŘÍJEMNÁ  baculka 55 let,
pr sa č. 5, přírodní klín. Útu l   −
nost, diskrétnost. Pl zeň.
Volat od 7 –  22. hod. na tel.
773153057. PM 21089

KOUPÍM a dobře za−
platím staré pivní 
lahve s vylitými ná−
pisy. Za lahev do
sbírky zaplatím i ně−
kolik tisíc Kč. tel.
606245515. RR
21481

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 nekompletní,
torza, rámy, motory, blat −
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
do kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Na −
bídněte, určitě se domlu−
víme. Tel.: 603237242 
e−mail: flemet@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

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 30. 8. 2021
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Uzávěrka řádkové inzerce je 23. července 2021

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

Neuvěřitelný objev čekal na celníky a policisty
v jednom skladišti v rakouském Welsu. Zabavili
při velkém zátahu stovky výherních automatů.
Podle ministerstva vnitra mohlo jít o zásobu ná−
hradních přístrojů za ty, které byly v rakouských
lokálech zabaveny při předcházejících akcích.
Při 13 domovních prohlídkách našli celníci
s policisty v rakouském Welsu asi 750 strojů.
Sedm desítek z nich už bylo jednou zajištěno
a zapečetěno v ilegálních hernách.

Pokutová rekordmanka
Rumunská řidička, kterou kontrolovali bavorští
policisté na dálnici A3, je rekordmanka co do po−
čtu nezaplacených pokut. Bez poskvrny není ani
její manžel, který má také vroubek. Oba si teď
odpy kávají trest ve vězenici. Devětadva cetiletá
žena nezaplatila 148 pokut za různé dopravní
přestupy v celkové výši 10 000 eur a policie po
ní pátrala. Němečtí policisté měli v hledáčku i je−
jího manžela, který dluží 1800 eur za podvod.

Řeší loupež století
Jako loupež století označují kriminalisté případ
v německých Brémách. Mladá pracovnice bez−
pečnostní agentury odtud ukradla v přepočtu
200 milionů korun v hotovosti, které měla při−

sousedůKrátce
od

Země živitelka bude
Legendární českobudějovický agrosalon
Země živitelka bude letos beze změn, loni ho
zrušili kvůli covidu. Přijet může až 120 000 li−
dí. Tým výstaviště navíc prý vychází z dosa−
vadních epidemických vývojů. Výstava se
uskuteční od 26. do 31. srpna. Představí se
zde přes 500 vystavovatelů a výstaviště 
otevře i zmodernizovaný pavilon Z. Během
Živitelky budou využity i vstupní turnikety, 
díky nimž lze sledovat počet návštěvníků.

Zachraňují pivovar
V Českém Krumlově zachraňují další cenný
objekt, který je také zapsán na seznamu
UNESCO spolu s historickým centrem turisty
hojně navštěvovaného jihočeského města.
Tentoktát jde o historický objekt chátrajícího
bývalého pivovaru Egenberg. Z chátrajícího
pivovaru v ČK vznikne návštěvnické centrum
i dvě muzea. Náklady na obnovu čtyř památ−
kově chráněných budov vyjdou na 260 milio−
nů korun. Investor chce v budoucnu v areálu
vybudovat i hotel a wellnes.

pravovat k transportu. Žena v práci nahlásila
náhlou indispozici a od té doby po ní nejsou
stopy. Podle prokuratury je pravděpodobné, že
podezřelá uprchla do zahraničí. Ve vyšetřovací
vazbě prozatím skončila jiná žena, kterou poli−
cie podezírá z napomáhání trestnému činu.

Chtějí stále víc
Od července se v Německu zvýšila zákonem da−
ná minimální hodinová mzda na 9.60 eura, od
Nového roku to má být o 26 centů a o dalšího
půlroku zase. Přesto jsou s tím zaměstnanecké
odbory nespokojeny a požadují další navýšení.
Prý proto, že se z takového příjmu nedá zaplatit
nájem a normálně slušně žít. Odbory požadují
alespoň 12 eur, protože podle nich se z takového
platu nedá slušně vyžít. Přitom oproti ČR jsou
zde dlouhodobě výdělky až pětinásobně vyšší.

Opravují největší hodiny
Největší věžní hodiny v Rakousku, které jsou
umístěné na věži Mariánského domu v Linzi,
plochou největší katedrálou v zemi, procházejí
generálkou. Hodiny s průměrem ciferníku 4, 20
metru se poprvé na věži lineckého Mariánského
dómu rozběhly v poledne 17. července 1909.
Kromě ciferníku odborníci pracují i na generálce
hodinového stroje uvnitř věže. Údržbou prochá−
zí i soubor zvonů, které jako jedny z mála 
nejenom v Rakousku, ale i v Evropě nepodlehly
rekvírování za II. světové války.
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