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Stanislav Brázda:
„Dobu změníme, jen když každý změní sebe“
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Písek chce více využít potenciál
turistické chaty Živec, kde se točil
i jeden z  dílů legendárního tele −
vizního filmu o psu Bohoušovi. 

Město hledá nového nájemce
objektu. Současný provozovatel
prý měl otevřeno pouze v omeze−
ném režimu, což kritizovali někteří
turisté. „Určíme podmínky, za ja−
kých bude muset nový nájemce
chatu provozovat. Jedná se na −
příklad o otvírací dobu, povinnost
udržovat altán nebo pravidelně
kontrolovat přilehlé lanové hřiště.
Chceme docílit toho, aby návštěv−
níci této atraktivní lokality měli
potřeb né zázemí,“ uvedla místo −
starostka Petra Trambová s tím, že
kromě lanového hřiště je v blízkosti
turistické chaty s restaurací a uby−
tovací kapacitou téměř tří desítek
lůžek i nové 3D bludiště. 

„Lokalita byla díky tomu během
letních prázdnin hojně navštěvo −
vaná, chata byla bohužel často za−
vřená,“ uvedla Trambová.

Lidé tak neměli možnost se ob−
čerstvit nebo využít toaletu. Dodala,
že kvůli absenci potřebného zázemí
se v okolí hřiště tvořil nepořádek.

Chata, která svůj název získala
podle nedalekého lomu na živec,
byla postavena v roce 1933 pro od−
bor Klubu československých turistů.
Objekt pak město odkoupilo v roce
1995 za 4,5 milionu korun. V roce
1999 se přistavělo sociální zařízení.
Před dvěma roky město investovalo
téměř 17 milionů korun bez daně do
celkové rekonstrukce chaty. Moder −
nizace se týkala především restau−
race i pokojů, které nyní mají vlastní
sociální zařízení. (pru)

Foto: archiv Města Písek

Chtějí využít potenciál chaty z filmu Bohouš

Herec a muzikant Václav Kopta se
projel ulicemi Českých Budějovic
trolejbusy a autobusy. Ovšem ne
jako pasažér, ale jako řidič. V rám−
ci natáčení pořadu Bus Salon, kde

mapuje v  českých a moravských
městech fungování MHD, zavítal
i na jih Čech.

„Jsem nadšen z  českobudě jo −
vických autobusů a trolejbusů. Byla

to krása, Budějovice jsou krásné
město a moc jsem si to užil,“ svěřil
se Kopta.

Potěšený byl také personál do−
pravního podniku i kolegové řidiči
byli nadšeni z něj.

„Václav je skvělý, bodrý, bez −
prostřední chlapík, velký pohodář
a je zábavný. Zároveň, pokud sedí
za volantem, bere to naprosto vážně
a s maximální zodpovědností,“ pro−
zradili řidiči z  českobudějovického
dopravního podniku.

Díky Koptovi tak vznikl další díl
Bus Salonu, který se brzo objeví na
YouTube kanálu. Známý herec divá−
kům představí jak nejmodernější vo−
zy MHD, tak i ty historické. Kopta si
tak stále plní sen, navíc od začátku
covidové doby, kdy si udělal zkouš−
ky na řadu typů autobusů a trolej −
busů, tímto způsobem i brigádničil.
Jezdil po Praze, hlavně autobusy.

„Nejenom že to byl relax v té době,
ale vydělal jsem si i nějaké peníze,
protože nic jiného se dělat nedalo.
Dalo mi to obrovskou zkušenost,“
dodal Václav Kopta. (pru)

Foto: archiv V. Kopty

Herec Kopta jezdil autobusem
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Dnes je nejenom čes−
kým ale i světovým
hercem. Jako jeden
z mála se dokázal pro−
sadit i v hollywood−
ských trhácích. Rodák
z jižních Čech, který
pochází z umělecké ro−
diny, má ke svému rod−
nému kraji blízko, a na−
víc žije na pomezí již−
ních a středních Čech.
Stal se z něj zámecký
pán. Tak trochu se stra−
ní lidí, ale ne proto, že by
se jich bál. Jen si chrání své sou−
kromí. Karel Roden se zkrátka
a dobře stal vzácným.

V příštím roce oslaví kulaté na−
rozeniny. Šedesátiny si prý ale ne−
připouští. Kromě toho, že zre kon −
struoval zámecký areál Skrý šov
u Sedlčan, kde žije se svou par−
tnerkou Laurou a jejich dvěma dět−
mi. Chová kamerunské kozy, skot
plemene Dexter, který dokonce
před dvěma lety vystavoval na čes−
kobudějovické Zemi živitelce, a sa−
mozřejmě hraje divadlo a točí filmy.

Jeho otec i dědeček byli herci
a působili i v Jihočeském divadle,
matka působila jako zdravotní labo −

 rantka. „Já jsem na to
šel oklikou: Nejprve
jsem vystudoval ke −
ramickou školu v Be −
chyni, poté jsem byl
přijat na DAMU. Mými
spolužáky byli třeba
Ivana Chýl ková, Vil −
ma Cibulková, Eva
Holu bová, Petr Kracík,
Pavel Vítek, Veronika
Žilková nebo Jitka

Asterová a naším profesorem
byl Jan Přeučil,“ zavzpomínal
Karel Roden.

Z kraje 90. let
následoval Karlův
odjezd do Velké
Británie, kde se
zdo konalil v an−
gličtině a navště−
voval herecké kur −
zy. Vedle toho se
zde zabýval potis−

kem triček, ale to jen z důvodů čis−
tě existenčních. Po návratu do
Čech začal hrát v divadlech, točil
pro televizi a filmy.

Čeho si hodně váží, je že za di−
vadelní postavu Bruna v inscenaci
Velkolepý paroháč získal roce
1999 cenu Alfréda Radoka, za nej−

lepší mužský herecký výkon.
Jedním z posledních dokončených
filmů, které Karel udělal, byl velko−
film Petra Jákla Jan Žižka nebo kri−
minálka Promlčeno. 

Jeho bratr, také herec Marian
Roden je zase známým chovate−
lem koní a o zámek Skrýšov se tak
starají společně. Oba jezdí na koni
a Karel přiznává, že denně. Herec,
kterého proslavilo několik výraz−
ných rolí v zahraničních filmech,

nevyhledává média.
Až na velké výjimky
neposkytuje rozho−
vory. „Nemám to
rád, nevyhledávám
to. Jsem rád, když
za mě mluví má prá−
ce, ať už ta herecká,
nebo ta další, třeba
právě na zámku…,“
řekl před časem. 

Letos na jaře také
Karel Roden a jeho
žena Laura podpořili
benefiční akci s ná−

zvem #Opětspolu na
podporu lékařů ze Slaného, kteří
udělali zdarma kampaň na podpo−
ru očkování. Benefičního pořadu,
který běžel i v televizi a natáčel se
v nedalekém Drážkově v Divadle
Hogo Fogo, kde se zúčastnili třeba
Jitka Smutná, Mar tin Písařík,
Pokáč, Jaroslav Svěcený nebo
David Koller. 

Karel Roden je typickým příkla−
dem toho herce, o němž se dá říct,
že zraje jak víno. Ostatně víno

je také další jeho
vášní i obchodním
produktem. Spolu
s moravským vi−
nařstvím vytvořili
limitovanou edici
vín pod značkou
Karel Roden. He −
rec prý není příliš
slavící typ, proto
si k dobrému vínu

sedá tehdy, kdy má
náladu nebo důvod,

například setkání s přáteli nebo
chvíle relaxu.

Do Českých Budějovic, svého
rodiště, se Roden dnes vrací hlav−
ně pracovně. Času má, jak sám
přiznává, méně, proto si jej šetří,
a když už nějaký volný má, věnuje
ho své rodině. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Zastaralé pachové
ohradníky

Pachové ohradníky, jejichž smy s −
lem je zabránit vstup zvěře na sil−
nice, kde často způsobují do−
pravní nehody, mnohde nefun −
gují. Důvodem je vyčpělá náplň,
kterou nikdo nenahrazuje. Po −
dob ná situace je i na mnoha mís−
tech v  jižních Čechách. Mnoho
mysliveckých spolků a sdružení
neobnovuje náplně v  pachových
ohradnících proti srážkám se
zvěří u silnic. Nemají na ně pení−
ze a chybí i myslivci, kteří by vý−
měnu zajistili.  Tam, kde ale pa−
chové ohradníky jsou a fungují,
se nehodovost, tedy srážka se
zvěří snížila až o 40 procent. 

Zámek koupil sultán
Zámek v Protivíně na Písecku,
který byl 27 let uzavřený, koneč−
ně nebude chátrat. Má totiž po
deseti letech nového majitele,
a ne tak ledajakého. Areál zakou−
pil pro svou ženu malajský sultán
a investovat chce stovky milionů
korun. Malajsijský sultán Mu −
ham mad V. Kelantanský chce dát
půl miliardy do opravy zámku
v Protivíně. Je to údajně na přání
jeho české manželky Diany
Petry! V  zámku, kde se už čtyři
měsíce pracuje, má být jak rodin−
né sídlo, tak i hotelová část.
Investorem je fond malajsijského
sultána, bývalého vládce země. 

Zachránili stovky
mláďat

Spolek Stop sečení srnčat letos
díky využití dronů zachránil v Ji −
ho českém kraji desítky mláďat.
Na projektu využití dronů se podí−
lí českobudějovická Vysoká ško−
la technická a ekonomická. Další
zachránili dobrovolníci díky ob−
chůzkám po polích a loukách.

Díky dronům zachránil Spolek
Stop sečení na 170 srnčích mlá−
ďat. Drony používá na monitoring
luk termokamerou před sečením.
Dobrovolníci pak díky ob chůz −
kám zachránili další nejméně tři−
cítku mláďat. Dron s termovizí je
jediný efektivní způsob, jak mlá−
ďata před senosečemi ochránit. 

Karel Roden

Karel Roden

Lékařka Laura Roden s manželem 
a Davidem Kollerem 

Seriál Princip slasti, Małgorzata Buczkowská a Karel Roden

Velkofilm Jan Žižka, krále Václava
IV. hraje Karel Roden 
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Jihočeský kraj chce motivovat no−
vé a mladé lékaře, včetně stoma−
tologů. Motivační dotace pro jed −
noho lékaře bude 600 000 korun,
kraj mu bude také pět let přispívat
měsíčně na bydlení patnácti tisí−
covkami. Noví doktoři by měli
v kraji zůstat aspoň pět let. Vše −
obecná zdravotní pojišťovna jim
zároveň poskytne smlouvy.

Jde o první dotační program své−
ho druhu v zemi. Kraj bude přijímat
požadavky od obcí, na jihu Čech
chybí odhadem desítky lékařů. Nové
doktory bude hledat i na Slovensku. 

„Zatím počítáme s jednotkami
milionů korun, kdyby v prvním roce

přišlo pět sedm lékařů. Chceme je
přivést tam, kde je snížená dostup−
nost zdravotní péče. Lékaři častěji
provozují péči ve větších městech,
což u krajů, jako je Jihočeský, který
je velký rozlohou, vede k tomu, že
pokrytí lékařskou službou není ideál−
ní. Budeme motivovat lékaře pobíd−
kami na základě spolupráce s VZP
a obcemi. Chceme vytvořit podmín−
ky, aby tu zůstali déle než pět let,“
řekl jihočeský hejtman Martin Kuba. 

Největší problém je se zubaři,
ti jsou ´nedostatkovým zbožím´
po ce lé republice. Naděje na zá −
sadní zlepšení v příštích letech ale
příliš není. 

Kraj chce motivovat lékaře

V  rodišti vojevůdce Jana Žižky,
v  Trocnově na Českobudějovicku
roste nový archeoskanzen. Části
zemanského a selského dvorce
jsou hotové. Až bude v roce 2024
hotový, stoupne podle odhadů
návštěvnost areálu o víc než 

polovinu. Nutné pak bude vybu −
dovat zázemí pro více lidí včetně
parkoviště.

Skanzen, který se staví necelý rok
a půl, by měl být hotový za tři roky.
Archeoskanzen zahrne zemanský
dvorec z první poloviny 15. století
a selský dvorec. 

„Podstatná část zemanského
dvorce je hotová. Dva objekty jsou
kryté modřínovým šindelem, jímž
je pokrytá i sýpka, kde ve středo −
věku schraňovali to nejcennější, co
měli, úrodu. A pak jsou tam dva

objekty pokryté žitnou slámou,
doš kem. Střechy čtyř hlavních
objek tů jsou de facto hotové,“ řekl
ředitel Jihočeského muzea Fran −
tišek Štangl.

V Trocnově vzniká replika vesnice
vrcholného středověku. Investorem

je muzeum, které zři −
zu je Jihočeský kraj,
náklady budou 47
milionů korun. Ná −
vštěvnost areálu by
pak měla vzrůst víc
než o polovinu na
50 000 až 70 000 
lidí ročně. Podle
Štangla budou po−
tom nutné další inve−
stice do zázemí za
desítky milionů. 

Trocnovský, asi sedmihektarový
areál bude propagovat husitství i tra−
dice, které se k památníku, jenž je
národní kulturní památkou, vážou. Ve
skanzenu budou repliky předmětů ze
14. až 15. století včetně nábytku, ze−
mědělských a řemeslných nástrojů,
zbraní či husitského vozu, rovněž
stáje či venkovní pec. Areál využijí
i školy. Jihočeské muzeum převzalo
památník od státu v roce 2011.

(pru), foto: Jihočeský kraj
Archeoskanzen v Trocnově má být
hotový v květnu 2024

V Žižkově rodišti vyrůstá skanzen
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Strakonická teplárna se loni do−
stala do zisku po zdanění 2,9 mi −
lionu, když předloni skončila se
ztrátou 32 milionů. Prodala 455,2
terajoulu tepla, což je meziročně
o tři procenta méně. Loni firma, 
jejímž většinovým akcionářem je
město Strakonice, investovala
61,5 milionu korun. Tržby z prodeje
výrobků, služeb a zboží klesly o ne−
celé procento na 314,3 milionu. 

„Společnost dosáhla příznivého
hospodářského výsledku především
změnou výrobního režimu, kontro−
lou nákladů a hledáním rezerv ve vý−
robním provozu. Podařilo se najít
významné úspory v nákladech ze −
jména díky vysokému podílu spa −
lování biomasy,“ uvedla Teplárna

Strakonice s  tím, že do roku 2024
sníží emise oxidu uhličitého z půvo−
dních 151 000 tun na 10 000 tun.
Cílem je odejít od uhlí. To postupně
nahrazuje obnovitelnými zdroji.
Předloni poprvé víc spalovala bio−
masu. Do nové dopravy biomasy
inves tovala 50 milionů. Letos bude
poměr biomasy k uhlí 90 ku deseti. 

Letos teplárna několikrát přerušila
dodávky firmě Energo, která záso−
buje i přes 250 bytů na sídlišti
Šumavská. Jeho obyvatelé tak byli
opakovaně bez tepla a teplé vody.
Teplárna a Energo vedou spor
o platby za odběry, věc řeší soudy
i Energetický regulační úřad. Zda se
spor podařilo opravdu vyřešit, ukáže
až letošní topná sezóna. (pru)

Teplárna je v zisku!

Pilotní projekt, který bude přesně
lokalizovat hrozbu před extrémním
počasím, spouští Jihočeský kraj.
Informace o možných silných
bouř kách, přívalových deštích,
kroupách a podobných jevech bu−
dou dostávat starostové dotčených
obcí. Kraj tím chce specifikovat
a přesněji určit případné nebezpečí,
které by lokalitám hrozilo. 

„Pokud se projekt osvědčí, za −
jistíme na službu mobilní aplikaci,
do níž se budou moci přihlásit
všichni zájemci,“ uvedla mluvčí kra−
je Hana Brožková. 

„Chci, aby jižní Čechy byly nejlé−
pe chráněným krajem. Vzhledem
k tomu, jak přibývá extrémních kli−
matických události v celé Evropě,
ale i v ČR, rozhodli jsme se v na−

šem kraji spustit pilotní projekt na
včasné a lokálně co nejpřesnější
varování obyvatel před takovými
událostmi,“ uvedl jihočeský hejt−
man Martin Kuba. 

Pilotní projekt potrvá rok. Kraj na
něm bude spolupracovat s firmou
Meteopress, která tuto službu po−
skytuje komerčním pojišťovnám.

„Chceme, aby u nás docházelo
k co nejpřesnějšímu varování podle
souřadnic v těch lokalitách kraje,
kde opravdu nebezpečí hrozí. Přes −
nost a včasnost je pro nás nejdů −
ležitější. Nechci, aby občané na −
šeho kraje dostávali zbytečná
obec ná varování, ale mohli se
opravdu připravit ve chvíli, kdy ne−
bezpečí hrozí přímo tam, kde žijí,“
uvedl hejtman. (pru)

Pilotní projekt bude
lokalizovat nebezpečí

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 2022/2023:

Nabídka studia

Soukromé Střední odborné školy 
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
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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.
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Rekonstruují
Bellarii

Zámeček Bellarie v zahradě čes−
kokrumlovského zámku, proti
otáčivému hledišti, projde ná−
kladnou rekonstrukcí za 50 mi −
lionů korun. Lidé spatří po opra−
vě památku tak, jak ji 50 let ne−
viděli. Během tří let tak dělníci
zrenovují umělou jeskyni zva−
nou grotta, kamenné dlažby i fa−
sádu. V suterénu postupně pa−
mátkáři zruší toalety, sprchy
a další zázemí, které při hraní
využívá Jihočeské divadlo. Plá −
nují tam stálou výstavu věnova−
nou zámecké zahradě. Město
České Budějovice, jakožto zřizo−
vatel divadla, již řeší, jak zázemí
pro divadlo nahradit.

Rekordní počet
míst

Na jihu Čech je rekordní počet
volných pracovních míst, skoro
21 tisíc a nejnižší nezaměstna−
nost, 2,7 procenta. Po skončení
letní sezóny se může lehce zvý−
šit. Nezaměstnanost v kraji kles−
la v srpnu meziměsíčně o dese−
tinu procentního bodu. Bez prá−
ce bylo přes 12 000 lidí, ale vol−
ných míst v kraji skoro 21 000.
Region měl v srpnu druhou nej−
nižší nezaměstnanost v zemi,
po Pardubickém, který evidoval
2,3 procenta obyvatel bez prá−
ce. Největší zájem v  regionu je
o specializované řemeslníky.

Další cyklostezka
Na jihu Čech vznikne další cyklo −
stezka. Má spojit Planou u Čes −
kých Budějovic s Boršovem nad
Vltavou. Má ulehčit cestujícím na
kole, koloběžce nebo bruslích 
lépe se dostat do krajského měs−
ta. Výstavba nové cyklostezky
začala a dokončena má být
na jaře. Cyklisté pojedou kolem
Vltavy.  Náklady jsou kolem
30 milionů korun. Zjed no duší
přesun cyklistů mezi Bor šovem
a Planou u ČB, a půjde rozhodně
o bezpečnější jízdu než po frek−
ventované silnici E55. 

Rybník Jordán, který je nejstarší
uměle vytvořenou vodní nádrží
u nás, prošel v  uplynulých letech
odbahněním za stamiliony korun.
Smyslem bylo, aby zmizely sinice
a další znečištění. To se povedlo
na pár let a situace se opět vrací
do starých kolejí. Fosfor, který se
do nádrže stále dostává z povodí,
krmí sinice, a ty se v nádrži vždy
přemnoží. 

Ukazují to pravidelná měření kva−
lity vody. To letošní poslední v srp−
nu to potvrdilo. To se sinice v ná −
drži vyskytovaly ve velmi hojném
počtu, který lze hodnotit stupněm 
4 – 5 na pětibodové stupnici, což
znamená masový výskyt. Stejné
hodnoty měl v té době například
Orlík u Podolska, kde hygienici

vyhlá sili zákaz koupání. Jordán
ovšem hygienici nesledují.

„Jak je patrné, ani zásahy do rybí
obsádky nepomáhají. Jde o regulaci
nevhodného složení rybí obsádky
a jejím výsledkem by mělo být udržet,
případně zlepšit kvalitu vody nejen
pro rekreační účely. Znamená to tedy
zvýšit podíl dravců a omezit ryby
kapro vité,“ uvedl Jiří Peterka z budě−
jovického pracoviště Akademie věd.

Pokud nedojde k zásadnímu ome−
zení přítoku živin do Jordánu a vy−
budování srážecí stanice fosforu
mezi Malým Jordánem a Jordánem,
nevidím v dalším pokračování smysl
a patrně žádné aktivity v tomto 
směru vyvíjet nebudeme.

Fosfor se do Jordánu dostává
především ze špatně a nedokonale

čištěných komunálních odpadních
vod. Třeba od prášků na praní
a další domácí chemie, ale také
z ry bářského hospodaření v povo−
dí. Recept na nápravu je od po −
čátku jasný, srážení a likvidace
fosforu dávkováním síranu železité−
ho. Město chtělo před čtyřmi lety
stavět srážecí stanici na fosfor na
pozemku Radimovic u Tábora, ne−
dohodlo se ale na ceně pozemků,
takže z plánu sešlo.

Vedení města se nevzdalo a roz−
hodlo o veřejné zakázce na výstav−
bu srážecí stanice na vtoku do nádr−
že na Košínském potoce na vlast −
ních pozemcích. Nakonec však
městská rada zrušila zadávací říze−
ní, protože vítězná firma odstoupila
s tím, že neuzavře s městem smlou−
vu o dílo. Důvodem bylo jejich sta−
novisko, že za současného růstu
cen stavebních materiálů nejsou
schopni dodržet smluvní cenu. 

„Nyní po změně cen necháme
udělat přecenění zakázky a znovu
vypíšeme zadávací řízení. Pokud se
dodavatelé přihlásí, vítěz výběrové−
ho řízení by mohl začít s výstavbou
na jaře příštího roku,“ uvedl zástup−
ce radnice Karel Hotový s tím, že
náklady na stavbu se z původních
zhruba šesti milionů určitě zvýší.
S realizací se začne nejdříve v příš −
tím roce. (pru)

Archiv Města Tábora

Čistější voda v Jordánu zatím není
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V poslední době cena zlata stou−
pá kvůli krizím ve světě a pro co
největší zisk je nutné odhadnout
správné období. „Měnová politi−
ka Spojených států způsobila, že
v loňském roce stoupla ce−
na zlata o 9 % a jde tak
o největší zisk od roku
2011. Navíc letos by ome−
zování měnové politiky
mělo pokračovat a tak se
cena zlata bude držet na
stále vysoké úrovni“ infor−
moval manažer Zlaté Ban −
ky, kde vývoj ceny zlata
pravidelně sledují pro své

zákazníky. Napří klad v prvním
týdnu roku 2021 si zlato připsalo
víc než 5% nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se sna−
ží vydělat spousta nepoctivců,
kteří vykupují šperky od lidí pod
cenou a ještě za poplatek. Ve
Zlaté Bance Vaše zlato, ale
i stříbro, ohodnotí příjemní profe−
sionálové zcela zdarma. Výkupní
cena tu odpovídá aktuálnímu sta−
vu podle světové burzy.

Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu

po mamince našla zubní zlato,
řetízky a zlaté prsteny, které mě−
ly setřený punc ryzosti. „Šperky
byly částečně poškozené a zub−
ní korunky ani nevím jak staré,

proto jsem nepočítala s velkým
ziskem. Ale i tak jsem to nech−

těla prodat lacino,“ upozornila
paní Pelikánová. Vydala se do
pobočky Zlaté Banky, kde zlato
zvážili a určili ryzost. Cena se
vyšplhala na skoro 14 tisíc.
„Část použiji na koupi dárků pro
své první vnoučátko a zbytek
bude příjemná finanční rezerva,“
dodala paní Pelikánová. 

U nás Vás čeká příjemné pro−
středí s milým personálem, který
vám díky osobnímu přístupu po−
radí nejlepší možnost zhodnoce−
ní vašich cenností.

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

Férovou cenu za nepoužívané
zlato vám vyplatí ve Zlaté Bance.

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

CENA ZLATA
NA VRCHOLU

Snaha Jihočeského kraje o zajiš −
tění levného dostupného bydlení
pro mladé lidi ve venkovských
oblas tech je zase o krok dál. Kraj −
ští zastupitelé schválili na svém
posledním zasedání žádosti dva−
ceti obcí do deseti tisíc obyvatel.
Ty si tak mezi sebou rozdělí cel−
kem osm milionů korun. 

„Peníze jsou určeny ke zpracování
projektové dokumentace na výstav−
bu obecních bytů. Chceme v na šem
regionu udržet mladé lidi a nabídnout
jim zde dostupné bydlení je podle
nás účinná cesta, jak toho dosáh−
nout. Pokud se ukáže, že je o tento
typ bydlení mezi mladými zájem, 
rádi bychom v podpoře výstavby
obecních bytů pokračovali,“ řekl
jiho český hejtman Martin Kuba.

Obce mají nyní jedinečnou mož−
nost nastar tovat výstavbu vlast −

ních bytů a udržet tak na vesnici
právě mladé lidi.

„Jihočeské obce by neměly pri−
márně fungovat jako skanzen pro
turisty, ale měly by být kvalitním
místem pro soužití všech generací.
Pokud chceme náš venkov za −
chovat v takové podobě, jak jej
známe a jak jej máme rádi, musíme
se hlavně postarat o to, aby zde žili
lidé,“ podotkl náměstek hejtmana
Pavel Hroch. 

V rámci 1. výzvy dotačního pro−
gramu s názvem Podpora přípravy
projektové dokumentace výstavby
obecních bytů mohli zájemci po −
dávat žádosti do 30. července.
Hodnotící komise pak podpořením
všech formálně správných dvaceti
žádostí byla celková alokace pro−
gramu ve výši 8 milionů korun zcela
vyčerpána.  Foto: archiv

Dotace na dostupné bydlení

Jihočeský kraj bude prostřed −
nictvím soutěže motivovat turisty,
aby do regionu přijeli na podzimní
dovolenou. Jména návštěvníků,
kteří se zaevidují v některé z devíti
turistických oblastí, slosuje a vítě−
zi uhradí pobyt na dvě a více nocí. 

Cílem je podpořit podnikatele
po pandemii, řekli dnes noviná−
řům zástupci kraje. Náklady jsou
380 000 korun. 

„Podmínkou je, že si turista musí
objednat pobyt na dvě a více nocí.
Soutěž bude mít devět týdnů, proto−
že jižní Čechy jsou rozdělené do
deví ti turistických oblastí. Každý tý−
den vylosujeme jednoho, kterému
za platíme v té dané oblasti pobyt,
který si objednal. Na webu www.
dovolena.jiznicechy.cz najde se−

znam ubytovacích zařízení, kdy 
každé nabídne nějaký bonus, od
slev až po vstupenky,“ řekl ředitel
Jiho české centrály cestovního 
ruchu Petr Soukup.

Jihočeský kraj přispěl loni po
první vlně koronakrize na ubytování
při dovolené a dal slevy do zoo
i muzeí. Sleva byla nejvýše 300 ko−
run na člověka a noc. Vyčerpala se
třetina z 39 milionů. Poukazy vy −
užilo téměř 5000 rodin, 15 000 lidí,
zapojilo se přes 300 hotelů a pen−
zionů, program přispěl na 40 000
přenocování.

Na jihu Čech ubylo v letošním
prvním pololetí meziročně víc než
40 procent turistů. V létě však byly
kupříkladu hotely na Lipně plné z víc
než 90 procent. (pru)

Soutěží motivují turisty
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Jihočeské divadlo přilákalo letos
na otáčivé hlediště v Českém
Krumlově přes 52 000 diváků. Je
to o 6 000 méně než předloni,
přesto Jiho české divadlo hodnotí
sezónu jako velmi zdařilou. Loni
měla točna pauzu kvůli covidové si−
tuaci, proto majitel Město České
Budějovice nechalo konstrukci a
elektrické vedení zrekonstruovat za
více než 20 milionů korun. 

Před točnou se během letošní se−
zóny odehrálo 86 představení, tržby

ze vstupenek byly za 47 milionů 
korun. Návštěvnost scény byla přes
97 procent. 

„Určitou část nové sezony možná
nebudeme hrát pro školy. Minis −
terstvo školství totiž ne−
doporučuje žákům ná −
vštěvu kulturních akcí.
Zájem diváků o vstupenky
na září a říjen do divadla
je ve srovnání s rokem
2019 víc než o polovinu
nižší,“ uvedl ředitel divad−

la Lukáš Průdek. Už nyní divadelníci
připravují program na příští sezónu
pro otáčivé hlediště, které je jediné
svého druhu na světě. (pru)

Foto: archiv Jihočeského divadla

Letošní úspěšná sezóna na točně
Očkovací centra

končí
Žádné velkokapacitní očkovací
centrum od října není v Jiho −
českém kraji. Poslední v  pro −
vozu do konce září byla ve
Strakoni cích a v Českých Bu −
dě jovicích. Nyní budou očkovat
buďto nemocnice, nebo prak −
tičtí lékaři. 

Očkovací centrum bylo
k dis pozici v každém okresním
městě na jihu Čech. Od října
budou zájemci o očkování vět−
šinou vy užívat služeb prak −
tických lékařů. Očkování v kraji
má dokon čeno téměř 350 000
lidí. V jižních Čechách, které
mají přes 640 000 obyvatel, se
od začátku pandemie loni na
jaře prokázal covid−19 u 100 ti−
síc lidí, Vyléčilo se zatím na
98 000 obyvatel kraje. Od loň−
ského března zemřelo na jihu
Čech v souvislosti s  korona −
virem 1795 lidí. 
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Novou metodu zavádění kardio −
stimulátorů zavádí Kardiocentrum
v českobudějovické nemocnici.
Nová metoda má zlepšit stav lidí
po zákroku. Elektroda se zavádí
na přesné místo tzv. převodního
srdeč ního systému o rozloze
pár milimetrů čtverečních, což za−
jistí rychlejší a symetričtější
srdeč ní stah. 

„Dosavadní zavádění elektrody do
srdečního svalu mělo u pacientů
za následek únavu, dušnost i další
problémy,“ uvedl vedoucí lékař kar−
diocentra Alan Bulava.

Do této chvíle lékaři dokázali
stimu lovat srdce pouze tak, že
elektrodu zavedli do srdeční svalo −
viny, kde se však impuls nešíří
adekvátně rychle. „V dlouhodobém
efektu to způsobovalo řadu problé−

mů i srdeční selhání. Pacienti byli
dušní, unavení, nevýkonní. A tomu
všemu se snažíme předejít touto no−
vou metodou,“ podotkl Bulava.

Nemocnice začala metodu vy −
užívat koncem minulého roku. Od té
doby zákrok podstoupilo přibližně
pět desítek pacientů. Je to prý pří−
nos především pro mladší pacienty,
kteří musí s kardiostimulátorem žít
řadu desetiletí. 

Novou metodu v České republice
využívají zatím pouze nemocnice na
pražských Vinohradech, a právě
v Českých Budějovicích. 

Českobudějovické Kardiocentrum
ročně implantuje přibližně 250 sr−
dečních přístrojů. V republice tento
zákrok každoročně podstoupí při−
bližně 4500 lidí. (pru)

Foto: Nemocnice ČB

Nový systém pro
kardiostimulátory

Domov seniorů za 400 milionů 
korun plánuje Jihočeský kraj ne−
chat vybudovat u Jindřichova
Hradce. Domov pro stovku klientů
by měl být v třípatrové novostav−
bě, kdy jedno podlaží bude zapuš−
těno pod zemí. 

„Součástí rozsáhlého objektu bu−
de veškeré vybavení, určené pro
komfort klientů a usnadňující péči
zaměstnancům. Nebude chybět ani
aktivizační místnost nebo kaple,“
uvedla náměstkyně hejtmana pro
sociální oblast Lucie Kozlová. 

V areálu dále budou například par−
koviště, dílna, zázemí údržby a park.
Domov bude stát v lokalitě Bobe −
lovka u Jindřichova Hradce – Otína.

Hejtmanství chce zamezit překro−
čení předpokládaného rozpočtu,
který u této stavby dosahuje téměř
400 milionů korun. 

„Zvolili jsme proto zadávací řízení
formou soutěžního dialogu, který
bude Jihočeským krajem použit vů−
bec poprvé. V rámci něj účastníci,
kteří splní zadavatelem požadova−
nou kvalifikaci, sami navrhnou změ−
ny, které povedou k úspornějším
a ekologičtějším řešením připravo−
vané stavby,“ dodala Kozlová. 

V domově bude 34 jednolůžko−
vých a 30 dvoulůžkových pokojů.
Stavba by měla začít v dubnu 2022,
její dokončení pak kraj plánuje na
únor roku 2024. (pru)

Postaví domov za stamiliony
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sousedůKrátce
od

Dost nebezpečné
Rakousko

V  Rakousku, které ještě před
několika lety bylo 5. nejbezpeč−
nější zemí světa a 1. zemí
Evropy, se zhoršuje kriminální
situace! V zemi stoupá počet
trestných činů, hlavně vražd.
V drtivé většině jsou pachateli
přistěhovalci nebo uprchlíci.
Nejvíce obětí je mezi ženami.

Není teď týdne, aby se v alp−
ské republice nestalo několik
vražd, většina z nich je brutál−
ních, ať jde o partnerské či jiné
neshody. Nedávno proto země
oznámila, že přestala přijímat
uprchlíky z Afgánistánu, proto−
že kriminalita lidí z této země je
poměrně zásadní. 

Přejmenovali obec
Hornorakouská obec s asi nej−
vulgárnějším názvem, se přej−
menovala. Stačila změna pís−
menek a vše je jinak. Původní
tabule označující vesnici, jsou
v muzeu. Několikrát totiž ty pů−
vodní ukradli sběratelé kuriozit.
Po přejmenování obce Fucking
označující v  anglickém překla−
du vulgárně pohlavní styk nově
na Fugging, darovala obec
u Braunau poslední ukazatel
dosud označující konec místní
čtvrti se starým názvem Histo −
rickému muzeu na vídeňském
Heldenplatzu. 

Poslanci 
řeší toalety

Toaletami se zabývají poslanci
bavorského sněmu. Nejde ale
o róbu na nějaký z  prestižních
plesů, ale o obyčejné záchodky.
Problém je totiž prý stěžejní té−
ma týkající se milionů lidí ne −
jenom v  této spolkové zemi.
Proto poslanci chystají změnu
předpisů, která by měla vyřešit
problém toalet pro zákazníky
obchodů. Povinná WC jsou za−
tím předepsána v Bavorsku pro
provozovny od 2000  metrů
čtverečních, pro menší je tako−
vé vybavení dobrovolné. Nyní
se to nejspíš změní. 

Oprava plaveckého stadionu ve
Strakonicích se prodraží o 10,5
milionu korun. Při pracích se totiž
objevily skryté vady na střeše.
Oprava měla být hotová v září, ba−
zén ale kvůli dalším pracím otevře
nejdřív na jaře 2022. 

Město původně schválilo na opra−
vu 19 milionů. Střecha plaveckého

stadionu je v havarijním stavu.
Práce začaly koncem jara. 

„Navy šu jeme rozpočet na opravu
plaveckého stadionu, kde se při sta−
vebních pracích a odkrytí střechy
zjistily další skryté vady, které jsme
neměli možnost před rozkrytím kon−
strukce zjistit. Jsou to statické poru−
chy zdiva a zejména překladů, které

nesou střešní konstrukci,“ řekl
místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Statik rozhodl, že je oprava potřeb−
ná. Nutná bude i oprava střechy nad
schodištěm a šatnami, město chce
opravit i ochozy a stropy bazénu.

Zastupitelé včetně všech opozič−
ních také rozhodli, že vznikne nafu−
kovací hala, která zastřeší venkovní
plavecký bazén a napojí se tak na
vnitřní prostory. Podklady připraví
Správa tělovýchovných a rekreač−
ních zařízení, příspěvková organiza−
ce města. 

Město již delší dobu prověřuje
střechy a konstrukce spor tovišť
i dalších staveb. V roce 2019 opra−
vilo střechu zimního stadionu, která
byla v havarijním stavu. Opravené
jsou i střechy tělocvičen a také
spor tovní hala u ZŠ Lidická, jejíž
střecha byla také v havarijním stavu.
Opravená je rovněž střecha tribuny
na fotbalovém stadionu. (pru)

Plavečák se prodraží

Ministerstvo zdravotnictví se poku−
sí zachovat provoz Dětské psychiat−
rické nemocnice v Opařanech na
Táborsku, které hrozí kvůli nedo−
statku kvalifikovanému personálu
zánik. Pravděpodobnější varianta
však je, že se dětští a teenagerovští
pacienti od ledna 2022 přesunou do
českobudějovické nemocnice. 

„Jsou otevřeny dvě varianty řeše−
ní současné situace. První je, že se
podaří sehnat atestovaní dětští a do−
rostoví psychiatři tak, aby péče
mohla i nadále pokračovat. Druhá
varianta je, že Dětská psychiatrická

nemocnice Opařany nebude schop−
na zajistit odbornou zdravotní péči
a stávající služby k 31. prosinci
2021 ukončí svůj provoz,“ uvedla
mluvčí dětské psychiatrické nemoc−
nice Jana Sosna Voňavková.

Jihočeský kraj jako jediný akcio−
nář českobudějovické nemocnice už
před časem avizoval, že se dokáže
připravit na případný přesun pacien−
tů a služeb. Stanovil si podmínku, že
mu ministerstvo zdravotnictví po−
může zajistit kvalifikované lékaře. 

Dětská psychiatrická nemocnice
v Opařanech má 90 lůžek. Přibližně

50 procent hospitalizovaných pa−
cientů od pěti do 18 let je z Jiho −
českého kraje. Zařízení léčí ročně na
lůžkách a v ambulancích kolem tisí−
covky dětí z celé České republiky.

Areál nemocnice se rozkládá
v barokním komplexu bývalého opa−
řanského zámku, což byl původně
od počátku 18. století jezuitský kláš−
ter. Po několika majetkových změ−
nách začal provoz psychiatrické lé−
čebny pro dospělé v září 1887. Psy −
chiatrickou péči o dospělé roku
1924 nahradila dětská psychiatrie.

Foto: DPL Opařany

Léčebnu se pokusí zachránit
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Okolo sebe slyšíme samé katastrofy
– inflaci, nedostatek zboží, zdra −
žování a to ke klidu nepomůže.
Nadešel čas si uvědomit priority.
Na prvním místě je to vždy rodina.

Podle uznávaného psychiatra Ber ta
Hellingera neexistuje nic, co by v ro−
dině nešlo odpustit. Kdo neodpustí, je
to jeho břemeno a nemůže „jít dál“.
Mnoho vztahů se rozpadlo, mnoho li−
dí onemocnělo, ale ze všeho existuje
cesta a jen tu správnou musíme chtít
vidět. 
Vidím okolo sebe mnoho zlosti, zá−
visti, to bylo vždy, ale ne v takové mí−
ře jako nyní. Krize ukázala, co je v nás
a všechny negace gradovaly. Podle
mě je to nejhorší situace za dobu od
r. 1990. Jak z této situace ven a jakou
metodu si zvolit? Je to jednoduché –
odpustit, neočekávat, nelpět, nevra−
cet se zpět, ale jít dopředu. Tak na−
příklad při rozchodu. Řada lidí si 
myslí, že potká někoho lepšího a když

se tak nestane, má mnohý z  ro −
zešlých tendenci k návratu. Neříká se
náhodou, že do stejné řeky
ne vstoupíš 2x. Je přece
jasné, že když byl důvod
k rozchodu, bude tam
stále. 
Protože se blíží Váno −
ce, tak připomenu těm,
co nechtějí být sami,
jak to udělat. Když se
chceme seznámit, musíme
mít splněny podmínky k  se−
známení, což jsou zejména tyto: 

1. Mít vyřešen minulý vztah (odpustit).
2. Být „dospělý“.
3. Být psychicky v  pohodě, protože

jedině tak jsme schopni vysílat sig−
nál, že se chceme seznámit a jsme
schopni přijímat signál, že se ně−
kdo chce seznámit s námi.

4. Mít reálné představy na par t −
nera/partnerku. Vždy je něco za ně−
co a pokud máme nějaké nároky,
musí to samé umět nabídnout. 

5. Musíme se chtít seznámit na vědo−
mé, ale i nevědomé úrovni. Mnoho
lidí si jen říká, že se chce seznámit,

ale ve skutečnosti na silnější nevě−
domé úrovni to nechtějí. 

Většina lidí ví, jak by se
měla chovat a co dělat,

ale „zamlžený mozek
negací“ to není scho−
pen vidět. Je dobré si
užívat, co máme,
a dohonit, co jsme
zameškali. Zejména

u dětí má mnoho rodi−
čů dluh, protože se dě−

tem nevěnovali.
Co se týká kovidu, tak nepředpo−

kládám podobnou nepříjemnou vlnu,
jaká byla na podzim 2020 a na jaře
2021. Každý už ví, jak se má chovat
a chránit. Kdybych mohl rozhodovat,
zrušil bych všechna opatření, ať se
každý chrání sám. V některých státech
to již udělali. 
Co se týká katastrof, tak počasí už ni−
kdy stálé nebude, uragány, výkyvy te−
plot, záplavy, sesuvy půdy a jiné bu−
dou i u nás. Nemá smysl se tím zabý−
vat, protože s tím nic dělat nelze. 
Co má smysl, je zabývat se svým
zdravím a dělat maximum prevence,
kterou jsem podrobně popsal v  knize

Jak se dožít 140 let. A samozřejmě
„pohyb je život“ a je to nejlepší 
protistresové opatření. Alespoň 2x až
3x týdně si dopřejte hodinu aktivního
pohybu. 
Na závěr jen tolik, že volby nic z na−
šich problémů nevyřeší, ty musíme
vyřešit sami. Ani nemá smysl být na−
štvaný, když nevyhraje námi vysněná
strana či hnutí. Je dobré si uvědomit,
že osud to vždy zařídí, aby vše dopad−
lo dobře. Lidé jsou divně zaměřeni na
politiku, to nikdy nebylo. Nyní mi to
připadá, jako by všichni řešili jako
hlavní téma našeho života, jak dopad−
ne politika. Divné! Je jasné, že naší 
dobrou volbou je dát hlas tomu, kdo
nás bude zastupovat v řešení věcí
veřej ných. Ale vyhraje ten, koho bude
volit většina. To je osud Česka.
Všichni, kteří se dostanou do sněmov−
ny, by měli mít schopnost domluvit se.
To bohužel moc mezi politiky nevidí−
me, ale tento problém je i mezi lidmi
obecně, tak proč by neměl být mezi
politiky. Ale je to doba a tu změníme,
jen když každý změní sebe.
Všem přeji, aby se každému povedlo,
co si přeje, protože myšlenky lze
zhmotňovat. Proto je dobré myslet po−
zitivně.                      Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777119600, 606119600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

věští známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.

„Dobu změníme, jen když každý změní sebe,“
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NOČNÍ klub DANDY
v  Kla tovech−Lubech při −
jme společnice od 18 let.
Možno i formou brigády
v  týdnu nebo jen víken−
 dy. Bezplat né ubyto vá ní,
sluš né výdělky. Tel.
604445413. RR 21469

CAFÉ Charlotte, zavede−
ná firma s dlouholetou
tradicí v horském středi−
sku na Šumavě, hledá
posilu do týmu na pozici
číšník/servírka. Nabí zí −
me stabilní pracovní po−
měr v celoročním pro −
vozu (i v případě dalších
pandemických opatření),
ubytování zdarma a jídlo
za 50%. Požadujeme
pouze spolehlivost, nad−
šení učit se nové věci
a základní znalost ně−
meckého jazyka. Praxe
v oboru je výhodou, ni −
koli podmínkou. Mzda
40tis. za 15dní práce.
Více informací na tel.
602486490. RR 21657

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.
Chromový a trubkový 

nábytek. 
Stav nerozhoduje. 
Stačí napsat SMS 

či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 

email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

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 

email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21080

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

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

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek

a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. 
Stačí napsat SMS 

či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 

email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21079

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a vete −
rány, staré bakelit. rádio
Talis man, Philips, Tele −
funken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Ome ga, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce lá −
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960.   Vy −
kou pím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jed−
nání. Tel. 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 21056 

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 elek−
třiny vč.  jističů a osvět lení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovic kou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za −
řízenou k  okamžitému
použí vání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 21046

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 

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

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu vhodnou k re konst −
 rukci, tel.: 606916148. 
RR 21719

PRONAJMU byt v Praze
Břevnově o velikosti 40 m2

+ přísl. Cihlový dům. Ce −
na: 10.860 Kč včetně slu−
žeb. El. energie převodem,
tel. 606347830. RR 21700

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

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve
s vy litými nápisy. Za la−
hev do sbírky zaplatím
i několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21481

JAWA, ČZ, MANET, 
STADION… Koupím
staré československé
moto   cykly všech zna−
ček, v ja  kém  koliv stavu
i jed not livé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Sluš né a ser io z ní jed−
nání. 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
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              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
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Uzávěrka řádkové inzerce je 21. října 2021

� ŘÁDKOVÁ INZERCE   ��

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

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

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

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vy koupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme de mon  táž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052

36/185 nekuřák, bez −
dětný, hledá dívku 16−19
let k  seznámení. Mám
rád cestování, přírodu
a kulturu. Tel.: 604969788
PM 21085

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

HLEDÁM muže který by
mi byl oporou, příjem −
ný, spolehlivý, nezadaný, 
kutil, motorista. Věk 63 –
73 let. Tel. 721292992
PM 21120

PŘÍJEMNÁ  baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat od 
7 –  22. hod. na tel.
773153057. PM 21089

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 1. 11. 2021

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
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