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MHD zdraží pro mladé i důchodce
Českobudějovická MHD bude od
Nového roku nejspíš dražší. Zá−
kladní jízdné stoupne o čtyři koru−
ny na 20 korun. O deset procent by
mohly zdražit předplatitelské ku−
pony. Počítá s tím návrh, který
radním předložil ředitel dopravní−
ho podniku města Slavoj Dolejš.
Zdražit chce kvůli rostoucím ce−
nám energií i materiálů.
„Doufám, že se bude zdražovat.
Pokud bychom to neudělali, další
varianta je výrazně škrtat v celém
systému, což nikdo z nás nechce,
anebo by muselo město, okolní ob−
ce a kraj vynaložit poměrně velké
prostředky na to, abychom mohli
dál systém v tomto rozsahu provo−
zovat,“ řekl Slavoj Dolejš.

Navrhnul zvýšit základní jízdné
z 16 na 20 korun, u předplati −
telských kupónů o deset procent.
Roční kupón pro seniory nad
65 let, jenž stojí desetikorunu, by
měl zdražit několikanásobně.
„Chtělo by to nějakou nápravu,
aby to bylo trochu spravedlivější
vůči ostatním skupinám cestu −
jících. Myslím, že to pochopí,
protože dnes jezdí za deset korun
na rok a to nemá logiku. Výrazná
sleva oproti standardnímu jízdné−
mu tam (u seniorů nad 65 let)
zůstane,“ dodal ředitel.
Ke zdražení vede podnik víc
fakto rů. Jsou mezi nimi rychlý
růst mezd, inflace, dražší nafta,
spotřební materiál i náhradní díly.

Město České Budějovice je jedi−
ným akcionářem podniku, na jeho
provoz přispívá ročně téměř
270 miliony korun.
„Problém ale je, že radním ne−
jenom v Budějovicích, ale i v dalších
městech padá jako domeček z karet
sen, aby se vytlačila z center auta.
Aby lidé jezdili autobusy a trolejbu−
sy. Teď už vůbec mnozí nebudou mít
důvod opouštět komfort a logicky
aut přibude. Hlavně že města dotují
nesmysly, ale veřejnou dopravu,
kterou by měli dotovat více, zdraží,
sotva poposkočí ceny pohonných
hmot nebo energií,“ myslí si jeden
z obyvatel jihočeské metropole
Jaroslav Svoboda a není sám.
(pru), foto: DPMČB

Stavba D4 se rozjíždí naplno

E−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz

Redakce PLZEŇ, Purkyňova 22,

Stavba první dálnice financované
pomocí projektu PPP, tedy D4 smě−
rem od Příbrami na Písek, se ko−
nečně rozjíždí. Stavební práce na
nově budovaném úseku začínají
a zajímavostí bezesporu je, že
v trase z Hájů do Mirotic počítají
stavbaři s 39 mosty.
„Většina z nich bude nových,
vznikne i estakáda u obce Nerestce
na Písecku, kde je památkově
chráněný most z dob napoleon−

ských válek. Chybět nebudou ani
mosty pro divokou zvěř,“ uvedla
Daniela Pedret, mluvčí společnosti
Via Salis, která v rámci konsorcia
D4 buduje.
Po dostavbě bude konsorcium
dálnici a navazující části silnice I/20
provozovat a udržovat 24 let a čtyři
měsíce, za což mu stát bude platit.
To vše vyjde na zhruba 18 miliard
korun. Jde o první stavbu dálnice
formou spolupráce veřejného a sou−

kromého sektoru, takzvanou PPP
v České republice. Trasa dlouhá
32 kilometrů je rozdělená do devíti
úseků mezi Příbramí a Pískem. Na
všech se teď dělají archeologické,
geologické či ekologické průzkumy
a hluková měření. Archeologové už
objevili pravěká sídliště, několik hro−
bů i zaniklé úvozové cesty.
Spojnice by měla být dokončena
nejpozději v prosinci 2024.
(pru), foto: ViaSalis

V roce 2022 nad námi bude bdít znamení Tygra
strana 13

Jihočeský poslanec
Pavel Klíma (TOP 09)
bude neuvolněným
náměstkem hejtmana

Nově zvolený jihočeský posla−
nec Pavel Klíma (TOP 09) bu−
de nově neuvolněným náměst−
kem hejtmana. Doposud funk−
ci vykonával jako uvolněnou.
Změnu navrhl sám Klíma a na
zasedání potvrdili jihočeští
zastupitelé.
„Pokud zjistím, že obě funkce
nedokážu zvládat, pozici ve ve−
dení kraje bych nejspíš opustil,“
podotkl.
„Svou práci vidím dál tady
v Jihočeském kraji, mám tu roz−
běhnuté projekty. Oceňuji, že
jsme se jako koalice dohodli, že
tým, který tu máme, nám fun−
guje bezvadně. Samozřejmě
respektuji časovou náročnost
obou funkcí a tvrdím, že ve chví−
li, kdy by funkce neměly být ča−
sově slučitelné, tak své rozhod−
nutí přehodnotím,“ dodal Klíma.
Mandát v Poslanecké sně−
movně získal ze čtvrtého místa
na kandidátní listině koalice
Spolu, kde byl lídrem TOP 09.
Poslanecké mandáty obhájili
jihočeští zastupitelé Jan Barto−
šek (KDU−ČSL) a Jan Bauer
(ODS). Nově zvoleným záko−
nodárcem ze zastupitelů je
kromě Klímy také Šimon Heller
(KDU−ČSL).
(pru), foto: archiv JČK

Helena Konarovská,
Nové pietní místo
Unikátní pietní místo vzniká
v Českých Budějovicích. Na
zdejším centrálním hřbitově se
budou moct pomyslně rozloučit
rodiče se svými dětmi, které
zemřely před porodem nebo při
něm, a neměli možnost jim vy−
pravit pohřeb. Realizace pomní−
ku, jehož autory jsou sochaři
František Postl a výtvarnice
Barbora Bohuslavová, může být
vhodným prostorem pro rodiče
i rodinu, kde mohou vyjádřit
emoce, ale je i symbolem, že
nejsou ve svém trápení sami.
Místo by mělo být dokončeno
do listopadu.

Zpevní
nebezpečnou skálu
Skálu mezi Českým Krumlo−
vem a Větřním zpevní Jiho−
český kraj. Práce začnou asi na
přelomu letošního a příštího
roku. Jde o silnici, po níž jezdí
mnoho vodáků, kteří sjíždějí
Vltavu. Odhad nákladů na
zpevnění skály u Krumlova je
60 milionů korun, většinu by
mohla pokrýt dotace EU. Práce
by mohly skončit do května pří−
štího roku. Jde o skalní svah
dlouhý skoro půl km, vysoký až
60 metrů. Dělníci tam odstraní
náletové dřeviny, očistí svah,
odstraní nestabilní kusy skály.
Potom její části potáhnou
ocelovými sítěmi, umístí tam
i bariéry a ochranné ploty.

Odsunuli opravu
silnice
Ředitelství silnic a dálnic prý
chtělo zabránit dopravnímu
kolapsu, proto až na příští rok
odsunulo opravu Strakonické
ulice na tahu I/3 v Českých
Budějovicích. Důvodem je, že
letos se ve městě staví obchvat
D3 a opravují další silnice, a tak
by rekonstrukce ještě více
zkomplikovala provoz. Spolu
s krajem a městem se tak silni−
čáři shodli na tom, že úsek za
50 milionů korun začnou re−
konstruovat až v roce 2022.
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dáma, díky které se ženy cítí dobře

Helena Konarovská

Sama o sobě říká, že je jí všude
plno, že je prostorově výraznější,
ale o to srdečnější. Helena Kona−
rovská je pojem. Je to dáma, která
naučila ženy oblékat prsa. Res−
pektive díky ní se české ženy
naučily nejenom nosit
kvalitní spodní prádlo,
ale správně padnoucí.
A u pánů to není výjim−
ka. Svého času jí byla
plná televize, noviny
i ženské časopisy. Pak
jako by se ztratila ze
světa. Omyl, jen tolik
přestala být vidět, pro−
tože prvotní boom člán−
ků a reportáží z fashion
světa skončil. Ona však
ve svém oboru zdárně
pokračuje dál.
Helena Konarovská žije v Praze,
ale doma je také v Petrovicích na
rozhraní středních a jižních Čech.
„Když mám trochu času, ať sa−
ma, s manželem nebo s mými pěti
vnoučaty, jsme tam na chalupě.
Vždy v létě si kromě dovolené
v Chorvatsku vyšetřím týden dva
a jsme tam všichni. Máme obrov−
skou zahradu, kluky zapojuju
do různých her a je to šíleně
baví,“ směje se svým typickým
smíchem.
„Nemám ráda se s něčím
dlouho patlat, tak vymýšlím něco,

co je akční, zábavné a moji vnuci
už vědí, že u babičky se nudit
nebudou. Pak se ale zase vrátím
ke své práci a je mně všude plno,
nejenom u nás v Le Chatonu,“ říká
Konarovská.
Je pověstná tím, že ženám, které
u ní podprsenky, kalhotky, plavky
nakupují, občas vleze do kabiny,
aby je naučila, jak se správně
prádlo nosí.
„Přicházejí některé dívky a ženy
– já jim říkám cácory, velmi po−
korně, že nevědí a chtějí poradit.
Pak přijdou ale velmi sebevědomé
ženy, které tvrdí, jak si ´to jen

vezmou, koupí a běží´. Tak těm
často říkám, že mají ty kozenky
v té podprdě špatně ložené. Pak
mají hrb nebo jim to přetéká všude
možně. Tím je jim nepohodlno,
jsou unavené, bolí je záda. A po−
chopitelně velmi kvalitní prádlo
a dobře vybrané musejí mít krá−
sky, které mají prsa umělá, tam
je to velmi důležití,“ vyjmenová−
vá problémy mnohých zákaznic,
které za ní jezdí z celé republiky.
V tomto odvětví začínala
poměr ně pozdě, když jí bylo
pětačtyřicet. Dokonce se tehdy
jako nesmělá začína−
jící podnikatelka do−
stala do Paříže, kde vi−
děla to, co u nás ještě
nebylo. Ona se ale se
svou tehdejší společnicí
nebála zariskovat, a to ji
nejenom pomohlo, ale
otevřelo dveře všude,
kam přijde.
„Dneska, když to té
Paříže přijedu, tak mně
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zdraví a v podstatě mně nutí,
abych šla nakoupit zrovna k nim,
abych jim poradila. Neříkám to
proto, abych se chlubila, na to se
vykašlu, ale proto, že když člověk
chce a nebojí se, dokáže hodně.
Navíc u nás máme ty nejkrásnější
ženy, ale také s pestrými rozměry.
A každou z nich umíme obléct. Ale
i pány, ti také občas mají špatně
oblečený spodek,“ usmívá se
Konarovská a dodává. „Když mají
zájem, i jim do té kabiny vlezu. Oni
se nejdřív stydí, ale pak pochopí,
že je nechci znásilnit, že jim
chci jen poradit, jak správně na to,
jaký materiál a co
mají udělat, aby jim
v tom prádle bylo
celý den pohodlně,“
dodává Helena.
„Miluju lidi, ale
takové ty opravdo−
vé. Je mi jedno, čím
jsou, musí mít srd−
ce, musí být upří−
mní, hodní a usmě−
vaví. A i když mají
nějaké to trápení,
umějí se na svět
přeci jen usmát.
Miluju humor a jsem ráda, když je
veselo. V životě jsem taky prožila
ledacos, ale poslední, co jsem
ztrácela, byl humor a naděje, že

bude líp,“ dodala Konarovská, kte−
rou 4. listopadu čeká velká pře−
hlídka v Brně. Na jižních Čechy se
prý snad taky brzo dostane.
„Jižní Čechy jsou krásné, ma−
lebné, jsou tam milí lidé, a hlavně
takový ti poctiví, nezkažení. A to
je vzácnost,“ dodala Helena
Konarovská.
(pru), foto: archiv H. Konarovské
Rozhled – Jižní Čechy 11/2021

Získali Elektrooskary
Nejlepší výsledky ve sběru elek−
troodpadu v rámci jižních Čech od
srpna 2019 do letošního července
vyhodnotil kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spo−
třebičů Elektrowin ve spolupráci
s krajem. Nejaktivnější města
a obce získaly ocenění v podobě
sošky Elektrooskara a šeku s fi−
nanční odměnou.

obyvatel. První byla určena pro
obce a města od 2000 do 5000
obyvatel, druhá pro sídla od 5001
do 10 000 obyvatel, ve třetí se
utkaly aglomerace nad 10 000
obyvatel. Kri tériem byl nejvyšší
meziroční nárůst v procentech
všech zpětně odebraných spotře−
bičů. Soutěžící města a obce mu−
sely v hodnoceném období sbírat

„Naším cílem je mít pořádek
a maximálně podporovat recyklaci
odpadů. Vážím si proto dlouholeté
spolupráce a letošním vítězům
nejen gratuluji, ale i děkuji za jejich
příklad ostatním,” řekl při předá −
vání ocenění první náměstek hejt−
mana František Talíř. Soutěžilo se
ve třech kategoriích podle počtu

současně malé a velké spotřebiče
i chlazení.
Společnost Elektrowin v Jiho−
českém kraji v roce 2020 vysbírala
celkem 3276 tun vysloužilých
elektrozařízení, v roce 2019 to bylo
3138 tun. Na jednoho obyvatele při−
padlo v průměru 5,08 kilogramu
starých spotřebičů.
(pru)

Rozhled – Jižní Čechy 11/2021
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2022/2023:
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
maturitní 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.

Přijetí na všechny nabízené obory dálkového
studia je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
každé pondělí od 8. 11. 2021
od 14,00 do 16,30 hodin.
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Strakonice čeká omezení
Koncem října začala oprava prů−
tahu Strakonic, a to v rámci akce
I/22 Strakonice, Kaufland – Otava.
Jedná se o zhruba 1100 metrů
dlouhý úsek od kruhového objezdu
na Katovické až před začátek
mostu Jana Palacha.
„Stavba bude probíhat za úplné
uzavírky silnice v daném úseku.
Objízdná trasa je vedena po obchva−
tu města a následně po komunikaci
I/4. K dokončení stavebních prací
a opětovnému úplnému zprovoznění
silnice by mělo dojít nejpozději ve
druhé polovině prosince,“ upřesnil
Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství
silnic a dálnic Jihočeského kraje.
Stavební úpravy, které budou v ře−

šeném úseku provedeny, zahrnují
obnovu vozovkového souvrství,
zpevnění a obnovu krajnic, pro−
čištění příkopů, obnovu přídlažby
a obnovu rovnosti krytu vozovky.
„Stávající asfaltový povrch vo−
zovky dělníci odfrézují, vyspraví
trhliny a výtluky a následně položí
novou ložní a obrusnou vrstvu.
Po opravě krytu vozovky pak obnoví
vodorovné dopravní značení,“ dodal
Koloušek.
Rekonstrukce průtahu vyjde
na zhruba 18 milionů korun. Řidiči
by se měli mít na pozoru a připravit
se mohou, zvláště za dopravní
špičky, na kolony a možné kompli−
kace.
(pru)

Vypíšou tendr na další část D3
Výběrové řízení na stavbu části
dálnice D3 Kaplice nádraží –
Nažidla vypíše Ředitelství silnic
a dálnic. Ministerstvo dopravy
jako odvolací orgán potvrdilo, že
změna územního rozhodnutí je
pravomocná. Stát tak může do−
končit výkup pozemků, do konce
roku požádá o stavební povolení.
Téměř 12 kilometrů dlouhý úsek
s odhadem nákladů 7,5 miliardy
korun chce stát začít stavět nej −
později na jaře 2023.Územní roz−
hodnutí museli silničáři měnit kvůli
úpravám křižovatek, inženýrských
sítí, přeložek, napojení odpočívek
i mostů.
„Těch změn bylo poměrně hodně,
napříč celou dálnicí, a měly dopady
do územního rozhodnutí. Jsem rád,
že změna byla potvrzená, protože
byla napadnutá. Bohužel díky tomu,
že se měnilo technické řešení, to má
dopad i do pozemků, a právě změna
územního rozhodnutí nám bránila
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v tom, abychom mohli vykoupit
zbytek pozemků, které nám chybí.
Teď je to odšpuntované, můžeme
je vykoupit,“ řekl generální ředitel
ŘSD Radek Mátl.
ŘSD zatím vykoupilo 88 procent
pozemků. Mátl očekává, že asi pět
jich budou muset silničáři vyvlastnit.
V části Kaplice−Nažidla postaví
silničáři i 14 mostů, z toho dvě
estakády. V katastru obce Suchdol
vznikne oboustranná odpočívka.
ŘSD začne příští rok snat stavět
i část D3 Třebonín−Kaplice. Na jaře
2023 by se měly stavět oba úseky.
Stát chce jihočeskou část dálnice
dokončit do roku 2025.
V provozu je teď 70 kilometrů dál−
nice D3, která má spojit Prahu
s Českými Budějovicemi a rakous−
kými hranicemi. Měřit by měla
170 kilometrů. Celá D3 z Prahy
k hranicím by podle dosluhujícího
premiéra Andreje Babiše měla být
hotová do roku 2028.
(pru)
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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:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná 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.

w 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 rozeběhne 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.

w 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.

w 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.

Nejrizikovější jsou jižní Čechy
Jižní Čechy patří ke krajům s největ−
ším počtem rizikových silničních
úseků, na kterých se často stávají
tragické dopravní nehody. Podle po−
licistů je to tím, v reguionu vede jen
74 kilometrů dálnic. Navíc patří
k tranzitním krajům.
„Když se zaměříme na nejvyšší
počet dopravních nehod v Jiho−
českém kraji, tak může uvést, že se
jedná o Českobudějovicko, protože
mnoho dopravních nehod je v obci,
a dále Jindřichohradecko, kde je vel−
ká členitost profilu komunikace, pro−
jíždí se lesem, kolem řek, rybníků.
Mnoho řidičů překročí stanovenou
rychlost, potom se nevejdou do pro−
filu komunikace, přejíždí do proti−
směru a dochází k čelním střetům
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s fatálními následky,“ uvedl krajský
policejní mluvčí Milan Bajcura.
Zároveň Českokrumlovsko, Pra−
chaticko, Jindřichohradecko směřu−
je podle odborníků do Rakouska či
do Německa. V těchto místech jsou
nehody časté.
Jak říkají statistiky i zkušenosti
policistů či záchranářů, hodně mla−
dých lidí umírá na silnici právě
proto, že nejsou zkušení, nejsou vy−
ježdění a neznají svoje vozidla, mož−
nosti svých aut a spoléhají se na
moderní systémy.
Jihočeští policisté řešili od začátku
letošního roku víc než tři tisíce do−
pravních nehod. Při nich přišlo 46 lidí
do čtyřiadvaceti hodin o život.
(pru), foto: Besip a Policie ČR
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Kraj pomůže
hospicům
Jihočeský kraj uvolní pro mobilní
hospicovou péči čtyři miliony
korun. Důvodem je mimo jiné to,
že úhrady ze zdravotního pojiště−
ní nepokryjí náklady na poskyto−
vanou péči. Na peníze by tak mě−
lo dosáhnout šest organizací. Na
jihu Čech poskytuje mobilní spe−
cializovanou paliativní péči šest
organizací, které tvoří devět
týmů. Kromě mobilních paliativ−
ních týmů je na jihu Čech jeden
kamenný hospic. Je v Pracha−
ticích a má místa přibližně pro tři
desítky pacientů.

Otevření
Budějovické ulice
se odkládá
Zprovoznění Budějovické ulice,
nejdůležitější a jediné obou−
směrné ulice v centru Tábora,
se odkládá. Podle termínu měla
nynější etapa rekonstrukčních
prací na hlavním táborském
průtahu skončit do konce listo−
padu, město ale doufalo už ve
31. říjen. To se bohužel nepo−
dařilo. Předběžný termín bude
17. listopadu.
„Při překládce čtyřicet let sta−
rých kabelovodů se ukázalo, že
jsou z azbestu. To si vyžádalo
čtrnáct dní prací na jeho odstra−
ňování. Termín otevření Budějo−
vické ulice se proto posune,“
uvedl vedoucí odboru investic
Karel Hotový.
V daný termín se vozovka
otevře, ale jezdit se zde bude
omezenou rychlostí. „Dále ještě
budou pokračovat dodělávky
na anglických dvorcích podél
ulice,“ řekl Hotový.
Nynější třetí etapa zahrnuje re−
konstrukci od výjezdu z poliklini−
ky až po Křižíkovo náměstí. Do
celkového dokončení pak zbude
ještě úsek u Černých mostů. Ten
však město příští rok rekonstru−
ovat nebude. Po čtyřech letech
uzavírek Budějovické nechá řidi−
če oddychnout. Poslední úsek
chce také město zkoordinovat
s plánovanou rekonstrukcí Údolní
ulice, a to nejdříve v roce 2023.
6

Méně turistů na památkách
Jihočeské státní památky zaznamenaly znatelný
pokles v návštěvnosti. Letos ty, které spravuje
Národní památkový úřad, navštívilo přes 629 tisíc
lidí. Meziročně o zhruba 17 procent méně, proti
roku 2019 je to úbytek až o 41 procent.
„Největší pokles mají zámky Český Krumlov
a Hluboká. Jedinou památkou, jíž návštěvníků
přibylo, byl zámek Kratochvíle. Výnosy ze vstupné−
ho klesly meziročně o 14 procent, na 74 milionů
korun,“ uvedla mluvčí jihočeských památkářů
Markéta Slabová.
Sezona byla kratší kvůli covidovým omezením;
místo v dubnu se otevřelo až v červnu. Památky
otevřené celoročně musely mít v zimě zavřeno.
Jiný problém řešili v Třeboni. Turisté často
odmítali ukázat očkovací potvrzení nebo jiný tako−
vý doklad.
„V červenci jsme zaznamenali největší problém,
protože návštěvníci ne vždy chtěli chodit do zámku
s respirátory, bylo jich poměrně velké množství
a nedokázali jsme pokrýt poptávku. Lidé raději trá−
vili čas venku,“ řekl třeboňský kastelán Vít Pávek.
Podobně jako loni naopak mířilo víc lidí do areálů
se zahradami. Na renesanční Kratochvíli dorazilo
skoro 40 000 turistů, o 18 procent víc.
„Mohli jsme návštěvníky přivítat i v době, kdy
byly ostatní památky zavřené, a mohli se prochá−
zet po zahradě, jak dlouho chtěli. Návštěvníci
Kratochvíli postupně objevují. V posledních letech
začala vypadat opravdu krásně. Je tady vzrostlý
ovocný sad, krásný parter, to všechno začíná fun−
govat, i ve spojení s nabídkami divadelních před−
stavení, koncertů,“ dodal kastelán Vojtěch Troup.
(pru), foto: NPU
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vánoční kapr bude dražší
Jihočeští rybáři hlásí zdražení.
Vánoční kapr po několika letech
vyjde o něco víc, než jsme zvyklí.
Především Rybářství Třeboň už
oznámilo, že kilogram kapra bude
při vánočním prodeji u stánků stát
kolem 120 korun. Meziročně tak
zdraží asi o deset procent.
„Příčinou jsou rostoucí náklady
i stoupající cenová hladina nejen
v ČR, ale i v zahraničí. Přesné ceny
budou jasnější po podzimních výlo−
vech,“ uvedl předseda představen−
stva společnosti Fish Market Rudolf
Provázek. Nejde jen o zdražení kvůli
nárůstu energií, ale také z důvodu
nepříliš dobrého roku pro ryby.
„Letošek nebyl nikterak příznivý:
duben, květen studený, ryba neměla

takové přírůstky jako jiná léta.
Čekáme na výsledky hlavně velkých
rybníků a Rožmberk nám napoví,
jak se rok vyvíjí,“ dodal Provázek.
Z podzimních výlovů očekávají
třeboňští rybáři výnos kolem 2000
tun tržních ryb a 300 tun vedlejších
ryb. Podobné to budou mít rybáři na
Hluboké nebo v Blatné.
(pru), foto: archiv Rybářství Třeboň

Zrenovují Bechyňku, nejstarší
elektrifikovanou trať u nás
Správa železnic spolu s Jihočes−
kým krajem se chystá na renovaci
Bechyňky. Nejstarší elektrifikova−
ná trať u nás – z Tábora do Bechy−
ně, by si ale měla zachovat takové
trakční vedení, aby na ni mohly
i nadále jezdit nostalgické vlaky.
Náklady na práce mají být kolem
400 milionů korun a začít by měly
v roce 2024. Správa železnic pone−
chá zatím na trati trakci napájenou
1500 volty. V roce 2023 by mohly na
trati jezdit tři elektrické soupravy
RegioPanter řady 650, jež tam České
dráhy zkoušely loni na podzim.
Na trati chtěl dříve kraj změnit
trakci. Je napájená 1500 volty, nově
to mělo být 25 000 voltů a 50 herzů,
aby tam mohly jezdit moderní vlaky.
O případné změně musí rozhodnout
ministerstvo dopravy.
„Nicméně v tuto chvíli je potřeba
vyřešit situaci s životností některých
trakčních podpěr. Připravujeme tedy
první etapu stavby, která zajistí vý−
měnu stávajících trakčních podpěr

a zatím ponecháme i stávající trak−
ční soustavu. Rádi bychom v příš−
tím roce vysoutěžili zhotovitele stav−
by, který provede výměnu sloupů.
Spolupracujeme i s památkáři, kteří
chtějí, aby vybrané stožáry byly
replikami původních stožárů z dob
Františka Křižíka,“ řekla mluvčí SŽ
Nela Friebová.
Kraj chce na nejstarší elektrifi−
kované trati v Čechách zachovat
provoz historických lokomotiv
Elinka a Bobinka a zároveň nabíd−
nout moderní vlaky. Radní předloží
zastupitelům návrh, aby se trať
zmodernizovala.
„Oprava trati podle něj umožní,
aby tam zmíněné soupravy mohly
jezdit. Teď je nasadit nelze. Když to
řeknu laicky, koleje teď neodpovídají
tomu, aby tam tyto nové soupravy
mohly být. Chceme, aby na této tra−
se jezdily moderní vlaky, s wifi, lep−
šími toaletami i sedadly,“ doplnil
krajský radní Antonín Krák.
(pru), foto: archiv ČD

POCTIVÝ A BEZPEČNÝ
VÝKUP ZLATA
VE ZLATÉ BANCE
Cena zlata se v současné době
pohybuje na dlouholetém maxi−
mu, kdy se zlato na jednotlivých
burzách prodává skutečně za
velmi vysoké částky. Je proto
ideální čas jej zhodnotit! Ne kaž−
dý má doma zlaté cihličky v tre−
zoru a některým schází
i ten trezor. Přesto i Vy má−
te doma určitě zlato, které
vám může vynést nemalé
peníze, a možná o něm ani
nevíte! Teď stačí pouze
navštívit Zlatou Banku
a šperky, které by doma le−
žely bez užitku, Vám mo−
hou vynést nemalé jmění.

Zlatá Banka je ideální místo
pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma nalez−
ne téměř každý, i když o nich
možná ani neví. Ne všichni tako−
vé šperky nosí, a proto je výhod−
nější je prodat, v současnosti za
opravdu jedinečné ceny, které
Vám nabízíme. Trh je po zlatu
lačný, a proto máte jedinečnou
příležitost, jak své staré šperky
skvěle zhodnotit, což Vám nabízí
právě Zlatá Banka.

Vedle opravdu slušné ceny, za
kterou můžete své zlaté šperky
prodat, nabízíme také naprosto
férové jednání s osobním přístu−
pem ke každému zákazníkovi,
který k nám zavítá. Řídíme se
dle pravidla „náš zákazník, náš

pán“ a je to vidět na našich
službách, které zákazníkům
poskytujeme. Když nevíte, co to
vlastně za šperky v tom šuplíku
doma máte, nebojte se na nás
obrátit a my Vám poradíme
a určíme jejich hodnotu.
Uvítáme každého zákazníka,
který se k nám rozhodne přijít.
Příjemné a diskrétní prostředí
k prodeji zlata patří a u nás jej
jistě najdete. Neváhejte proto
s prodejem, dokud se cena drží
takto vysoko a využijte skvělých
podmínek, které právě nabízíme.

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
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM.
Rozhled – Jižní Čechy 11/2021
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Do nemocnice ano, ale…
Jihočeské nemocnice zpřísnily
podmínky pro návštěvy nemoc−
ných. Za svými blízkými návštěvy
mohou, ale má to svá pravidla.
Důvodem je zhoršující se situace
s covidem−19. Pro všech osm ne−
mocnic platí jednotné podmínky.
Každý návštěvník se prokáže na
vyzvání dokladem bezinfekčnosti –
PCR, AG test, doklad o dokončeném
očkování nebo o prodělání nemoci
covid−19. K lůžku mohou maximál−
ně 2 osoby a návštěva je omezena
na 15 minut. Každý má povinnost
použit respirátor FFP2 ve vnitřních
prostorách nemocnice a očistit si

ruce dezinfekcí. Všichni návštěvníci
by měli být bez známek respiračních
onemocnění.
„Nejde jen o covid, ale i běžná
sezónní respirační onemocnění.
Každý, kdo by se necítil dobře, by
měl opravdu velmi zvážit návštěvu
a neohrožovat tak pacienty ná−
kazou,“ uvedla mluvčí nemocnice
Iva Nováková.
Režim návštěv v jednotlivých ne−
mocnicích může být individuálně
zpřísňován v návaznosti na aktuální
epidemiologickou situaci. Aktuální
informace vždy budou na webových
stránkách nemocnic.
(pru)

Zachraňují chátrající vilu

Odhalí covidové
protilátky
Zcela nové vyšetření, které pomů−
že zhodnotit, jak moc jsou lidé
odolní vůči onemocnění Covid−19,
nabízí nemocnice v Písku. Vy−
šetření se zaměřuje na stav imuni−
ty, který je podle zdravotníků roz−
hodující pro průběh nemoci v pří−
padě nákazy. Podle odborníků je
právě nyní čas zjistit stav buněčné
imunity proti Covidu. Zatím se jed−
ná zejména o zdravotníky. Pojiš−
ťovny zajím vyšetření nehradí,
proto za ně zájemci zaplatí necelé
dva tisíce korun.

Parkovací zóny
Další parkovací zóny vznikají v jiho−
české metropoli. Pracovníci najaté
firmy začali s malováním modrých
čar v rámci rozšíření parkovacího
systému. Parkovací zóny se tak
rozšiřují do jižní části města,
konkrétně například do Havlíčkovy
kolonie, Lidické třídy, po ulici
Papírenská, Novohradská, oblasti
od Lannovy třídy k Mánesově ulici
a přilehlé komunikace.
8

Kvůli tomu si museli mnozí řidiči
vyparkovat a ptali se, kam mají
automobily dát. Magistrát jim odpo−
věděl, že „jinam“.
„Modré zóny jsou velice žádané,
protože místním umožní bezproblé−
mové zaparkování. Rád bych vše−
chny zúčastněné požádal, aby svá
vozidla umístili tak, aby nebránila
realizaci. Ještě musíme vzít v potaz
počasí. Pokud bude pršet, vodo−
rovné značení se dělat nedá,“ uvedl
náměstek primátora Petr Holický.
Nové parkovací zóny by mohly
začít fungovat od října až od listopa−
du. Někteří občané města je vítají,
jiní namítají, že skutečný problém
s parkováním to nevyřeší.

Chátrající vilu Fiala v Blatné na
Strakonicku nečeká zkáza. Od
města ji koupil nový vlastník, který
chce nemovitost opravit. Prvo−
republikový výletní hostinec na
okraji města léta chátral. Za jeho
zachování i obnovu ale bojoval spo−
lek místních. Díky jejich aktivitě se
podařilo vilu prohlásit za
kulturní památku. Radni−
ce proti tomu sice pro−
testovala, ale marně.
V roce 1906 si dům
nechal postavit místní
hospodský Teodor Fiala.
O návrh požádal svého
bratra Karla Fialu. Ten se
tehdy živil v Praze jako
stavitel domů.
„Stavěl domy v Karlíně, na Újezdě
a podobně a zároveň se velmi zají−
mal o stavební historii, takže se po−
stupně dopracoval na funkci stavite−
le Pražského hradu a pracoval třeba
na záchraně Vladislavského sálu,“
říká Pavla Váňová Černochová ze
spolku zachraňující vilu. „Ten objekt

nemá základní sítě, je ve velmi ha−
varijním stavu. Měli jsme zpracova−
né posudky, kolik by stála oprava
a údržba, a dostávali jsme se na
milionové částky,“ řekla starostka
Kateřina Malečková.
Teď vilu, která má nového vlastní−
ka Radka Váňu, čeká rekonstrukce.

„Bude velmi citlivá, prostě tam není
prostor něco bourat, přestavovat,
dostavovat. Hlavním motivem bude
dům citlivě opravit a uvést ho do pů−
vodní podoby z roku 1906. V bu−
doucnu by měl dům sloužit hlavně
k soukromým účelům.
(pru), foto: archiv města

Influenceři mají
smůlu
Influenceři, tedy ti, co žijí z propaga−
ce na sociálních sítích, mají v Ně−
mecku složitější situaci. Ti, kteří to
dostávají od výrobců zaplaceno,
musejí povinně své příspěvky jasně
označovat jako reklamu. Rozhodl
o tom německý nejvyšší soud, který
posuzoval tři případy. Jestliže influ−
enceři žádné peníze nedostávají,
mohou zboží na síti ukazovat i bez
toho, aby příspěvek označili za re−
klamu. Německé úřady navíc upo−
zornily, že budou příspěvky sledovat.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Na jihu Čech točí Místo zločinu
Loupež bankomatu, ale i další
scény natáčeli tvůrci nového kri−
miseriálu Místo zločinu České
Budějovice. Seriál, jenž bude mít
13 dílů, vzniká po celých jižních
Čechách. Natáčet se bude i příští
rok od ledna do července a vysílat
by se měl v České televizi od
ledna 2023.
Hlavní role kriminalistů ztvární
David Novotný či Judit Bárdosová.
Seriál volně navazuje na předchozí
série z Plzně a Ostravy, řekli dnes
novinářům filmaři.
„Každý díl se odehrává na jiném
místě. První díl jsme začali točit na
Šumavě, teď pokračujeme v Táboře,
Třeboni, Českých Budějovicích. Je
to první blok natáčení, kdy chceme,

abychom tam měli i podzimní nála−
dy, přírodu. Budeme pokračovat v
lednu příštího roku,“ řekl producent
Martin Froyda.
Diváci spatří jako další filmová
místa třeba šumavskou obec
Bo ro vá Lada nebo Lipno. Seriál
se stejně jako předešlé dvě řady
částeč ně inspiroval skutečnými
příběhy. Nejde ale jen o případy
z jihu Čech.
„Zjistili jsme, že tady je to z krimi−
nalistického hlediska klidnější pro−
středí,“ podotkl producent. Z ostrav−
ské řady se objeví Pavla Beretová
jako šéfová kriminalistů
V Táboře se třeba natáčela loupež
bankomatu včetně automobilové
honičky, volně podle skutečného

případu starého asi dvě desítky
let. V sérii se objeví i díl o obchodu s
bílým masem nebo případ pomsty
za událost z dob komunismu, tak−
zvané železné opony, který se ode−
hraje u Třístoličníku. Štáb plánuje
105 natáčecích dní.
„Je to pro mě dost velká škola a
dost náročné v tom, že mám v češ−
tině dost velké množství textu, ale
baví mě to. Jana má své tajemství,
trošku se obléká jako chlapec,
nechce, aby byla výstřední,“ řekla
herečka Judit Bárdosová, která má
za sebou vedle jiných i roli lékařky
z krimiseriálu Svět pod hlavou.
Herci, jimž radí i bývalí policisté,
absolvovali také cvičení na střelnici.
„Tam mě trošku učili střílet. Kromě

toho jsme zkoušeli s lidmi, kteří
ovládají zbraně, aby to vypadalo vě−
rohodně,“ dodala Bárdosová.
(pru), foto: ČT a David Peltán

Šumavští rodáci vzpomínají
Vážení čtenáři a přátelé,
prostě všichni, co Šumavu mi−
lují a jsou jí oddáni – tělem i du−
ší, naše redakce ROZHLEDU
sděluje, že v těchto dnech vyšla
kniha Šumavští rodáci vzpomí−
nají (5), ve vzestupné řadě
označena číslicí svého pokra−
čování. Jde o spoluautorský po−
čin několika známých autorů
z našeho i sousedního regionu
(Ivana Šaf rán ková, Václav
Rozhled – Jižní Čechy 11/2021

Malina, Aleš Pivoda, František
Záhora a Karel Fořt), kteří pro−
střednictvím konkrétních osob
v kni ze uvedených se chopili
témat a příběhy zpracovali.
Tímto počinem v knize nalez−
nete i vyjádření od Ing. Anto−
nína Schuberta, Václava Skle−
náře, Jana Chytila, Jiřího
Jukla, Hu ber ta Babora, Pete −
rové Vě ry, Miroslava Mayera,
Václava a Jaromíra Kreisových,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Karla Po tužníka, Antoní na
Pártla, Vlasty Žilíkové, Ludmily
Prenne rové, Václava Váchy,
Vojtěcha Krej čího, Ru dolfa
Mareše a Sta nislava Kříže.
Působivé jsou zejména vzpo−
mínky na MUDr. Zdeňka Kost−
rou cha jako „na malého –
velkého muže Šumavy“. Kniha
je k dostání skoro ve všech
knihkupectvích po celé České
republice.
(re)
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Jihočeská sestřička zná vítěze

Ukradli a zničili
kaktusy
Kuriózní případ vyšetřují po−
licisté v Rakousku. V jedné
z botanických zahrad poškodil
pachatel či pachatelé desítky
kaktusů. Jde o rostliny, jejichž
látka umožňuje narkomanům
připravit si halucinogenní vý−
tažek. Ovšem jen v jejich při−
rozené formě za klimatických
podmínek domova v Mexiku,
jinde takto nepůsobí. To asi
pachatelé netušili, když v Ra−
kousku poničili nebo ukradli
na 90 kaktusů, z nichž část
byla starších sto let. Škoda
byla vyčíslena v přepočtu asi
na 300 tisíc korun.

Objevili unikáty
Poměrně unikátní nález se po−
dařil německým archeologům
při vykopávkách v severním
Švábsku. Objevili tam cenné
předměty ve dvou hrobech ze
6. století, včetně hřebenu ze
slonoviny. Podle archeologů
jde o výjimečný nález. Na −
příklad hřeben ze slonoviny
zdobený neobvyklými zvíře −
cími výjevy a miska z Afriky
jsou severně od Alp ojedinělé.
Předměty podle odborníků
musely být v té době opravdo−
vým luxusním zbožím. I tyto
předměty půjdou po probádá−
ní do muzea.

Letošní ročník tradiční odborné
soutěže Jihočeská sestřička, kterou
organizují Jihočeské nemocnice ve
spolupráci s krajem, je minulostí.
V kategorii vyšších odborných
zdravotnických škol a vysokých
škol zvítězil tým kapitánky Terezy
Svárovské ze Zdravotně sociální fa−
kulty Jihočeské univerzity, v katego−
rii středních zdravotnických škol
tým kapitánky Daniely Nováčkové
ze SZŠ a VOŠ České Budějovice.
„Všem soutěžícím gratulujeme
a děkujeme za účast. Bylo úžasné

Zavedli
jednotnou jízdenku

Jedné z nejstarších a největších
dětských psychiatrických léčeben
v ČR hrozí zánik. Důvodem je ne−
dostatek lékařů. Ti stávající jdou
do důchodu, noví nejsou. Pokud se
nenajdou prozatím alespoň dva, ke
konci roku provoz zařízení skončí.
Dětští pacienti by pak byli posíláni
do českobudějovické nemocnice,
která by se na to musela zařídit.
Situace je v rukách ministerstva
zdravotnictví a případně kraje. Nyní
se ale možná blýská na lepší časy.
Ministerstvo zdravotnictví nabídlo
před nedávnem milion korun těm
dětským psychiatrům, kteří by do
Opařan nastoupili a zavázali se pra−
covat zde tři roky. Signály nasvědčují
tomu, že výzva nezůstala bez odezvy.
„Ministerstvo zdravotnictví ve
spolupráci s DPN Opařany, ale i kra−

Rakousko přichází s inspira−
tivní novinkou. Lidé mohou
hromadnou dopravou jezdit
po celé zemi na zvýhodněnou
jednotnou roční jízdenku.
Cestovat tak mohou ve měs−
tech i mezi nimi.
Celodenní jízda vlakem,
autobusem a metrem, díky
roční jízdence, vyjde zhruba
na tři eura, tedy asi 76 Kč.
Takzvaný Klimaticket, tedy kli−
matický lístek je součástí sna−
hy o dekarbonizaci ekonomi−
ky. Roční jízdenka vyjde na
1095 eura, tedy asi 27 700 Kč.
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sledovat, s jakou vervou se stu−
denti pustili do soutěžních dis−
ciplín,“ podotkl generální ředitel
Nemocnice České Budějovice,
MUDr. Michal Šnorek.
Celkem si českobudějovická ne−
mocnice připravila patnáct disciplín,
jejichž názvy zněly jako procházka
filmovou tvorbou. Například Sestra
v akci, Mumie se vrací, Cesta do
pravěku, Nákaza… Zajímavostí by−
lo, že studenti mnohdy do poslední
chvíle nevěděli, co je vlastně čeká.
O to bylo soutěžní klání napínavější.

Jihočeská sestřička se každý rok
koná v jiné nemocnici. Poslední
soutěžící hostili v Táboře. „Myšlen−
kou akce je představit studentkám
a studentům, kteří si vybrali jako
svoji budoucí profesi sesterskou
práci, konkrétní jihočeskou nemoc−
nici a v ní modelací skutečných
situací v reálném prostředí prověřit
jejich vědomosti i praktické odborné
dovednosti,“ dodal Michal Čarvaš,
zakladatel projektu a člen předsta−
venstva Jihočeských nemocnic.
(pru), foto: Jihočeský kraj

Zachrání dětskou léčebnu v Opařanech?
jem a odbornými společnostmi stále
hledá možná řešení zachování péče,
které je prioritou. Jednání se zástup−
ci nemocnice, Jihočeského kraje

s ministrem Adamem Vojtěchem
a dalšími zástupci ministerstva po−
kračují,“ uvedli zástupci resortu.
Došlo díky zapojení odborných
společností a s podporou pracovní−
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ků ministerstva k oslovení lékařů,
kteří budou v tomto roce atestovat
v požadovaném oboru a také je
nadále nutné sledovat atestace lé−
kařů v dětské a dorostové
psychiatrii a budeme je dále
aktivně oslovovat. Zájem
o zapojení do lůžkové péče
avizovala lékařka z jižních
Čech, která by se mohla
částečně do péče zapojit.
V současné době je s ní
ministerstvo zdravotnictví
v kontaktu a bude s poskyto−
vateli lůžkové péče o mož−
nosti jejího nástupu jednat.
Pokud by se našel ještě alespoň
jeden lékař, psychiatr, odborník, by−
la by hrozba zrušení jedné z nejlep−
ších dětských léčeben v Evropě, za−
žehnána. (pru), foto: archiv DPL
Rozhled – Jižní Čechy 11/2021
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Chystají novou
daň
Rakouská vláda hodlá zavést
od příštího roku novou daň.
Týká se ekologie a vybrané pe−
níze chce pak kabinet pře−
rozdělovat mezi občany ve for−
mě takzvaného klimatického
bonusu.
Rakousko má od července
2022 zavést novou uhlíkovou
daň, kdy spotřebitelé budou
muset zaplatit 30 eur, tedy asi
760 Kč za každou tunu CO2.
V roce 2025 se má daň zvýšit
na 55 eur. Předpokládá se, že
daň bude přidána k cenám za
služby jednotlivých společností.

Sladovna měla nejhorší rok
Písecká galerie Sladovna, která je
zaměřená na rodiny s dětmi, přilá−
kala v létě přes 18 000 lidí. Je to
její třetí největší letní návštěvnost.
Na příjmech utržila za léto
1,25 milionu korun. Ovšem celkově
je letošek kvůli koronakrizi nejhorší
za posledních pět let. Galerie roz−
šiřuje program animačního studia,
jež se stalo hitem léta.
Sladovna otevřela v polovině
května, když to umožnila covidová
omezení. Do plného provozu se do−
stala začátkem prázdnin. Vedení si

cení toho, že letní sezona byla té−
měř bez omezení.
„Kromě všeobecně povinných re−
spirátorů a dezinfekce jsme řešili
ještě maximální povolenou kapacitu
sálů, což návštěvnost negativně
ovlivňovalo,“ uvedl manažer provo−
zu galerie Petr Brůha.
V galerii doufají, že nebudou další
omezení a na podzim budou moci
přijít žáci i rodiny s dětmi. Jedním
z částečných řešení je program
mimo budovu, venkovní hra Šifra
mistra Jana, kterou si vyzkoušelo už

téměř 800 zájemců. Sladovna také
připravuje tvůrčí laboratoř s tématem
Jan Amos Komenský, z níž se příští
rok stane plnohodnotná výstava.
Loni měla Sladovna kvůli koro−
nakrizi meziročně zhruba polo−
viční návštěvnost, chyběli zejména
školáci. V roce 2019 přišlo asi
65 000 lidí. Kdysi průmyslová bu−
dova Sladovny je největším zážit−
kovým prostorem pro rodiny s dět−
mi v Jihočeském kraji. Zabírá přes
2500 metrů čtverečních.
(pru), foto: archiv Sladovny Písek

Gottova múza
v očekávání
Německá popová, schlagerová
hvězda a hudební múza Karla
Gotta, o níž prohlásil, že jako
jediná může přezpívat „jeho“
Včelku Máju, čeká na jaře
miminko! Zpěvačku Helene
Fischer, která v německy mlu−
vících zemích vyprodává obří
koncer tní haly a miliony hu−
debních nosičů, s jejím novým
par tnerem Thomasem Seite−
lem čeká nejspíše také svatba.
Jako rodina budou bydlet v ba−
vorském Ammersee, kde mají
luxusní dům.

Korupční bytový
skandál
Vídní hýbe skandál, který se
dostane až před soud. Tamní
státní zastupitelství vzneslo
obžalobu proti 53 úředníkům
z podniku Wiener Wohnen
a pracovníkům několika sta−
vebních firem, které pro rakou−
skou metropoli spravují měst−
ské byty. Jde o jednu z nej −
větších korupčních kauz za
poslední desítky let. Pra cov −
níci bytové správy brali úplatky
za to, že neprověřovali a pro−
pláceli fiktivní opravy v roz −
sáhlém vídeňském bytovém
fondu. Škody jdou v přepočtu
do milionů korun.
12

Počet obyvatel na jihu Čech klesl
Počet obyvatel na jihu Čech je niž−
ší. V letošním prvním pololetí uby−
lo obyvatel v druhém největším
kraji o 271 lidí. Ke konci června
zde žilo přes 643 000 lidí. Za úbyt−
kem je hlavně vyšší počet zemře−
lých než narozených. Meziročně
přibylo o deset procent rozvodů.
„Na jihu Čech se za prvních šest
měsíců roku narodilo 3327 dětí.

Stěhováním získal kraj 885 obyvatel,
když se do něj přistěhovalo 3651 lidí
a naopak 2766 se z něj odstěhova−
lo,“ uvedl Český statistický úřad.
Na jihu Čech přibylo nejvíc oby−
vatel od ledna do konce června na
Českobudějovicku, na tamním pří−
růstku se podílela hlavně migrace.
Okres tak získal proti konci loňského
roku o 183 občanů víc. Většině

ostatních okresů v kraji obyvatelé
ubyli, s výjimkou Prachaticka, kde
jich devět přibylo.
Lidé na jihu Čech v prvním polole−
tí také častěji vstupovali do manžel−
ství, než se rozváděli. Sňatek uza−
vřelo v tomto období 845 párů,
meziročně o jeden víc, rozvedlo se
jich 685, což je meziroční nárůst té−
měř o deset procent.
(pru)

Přehled obyvatel Jihočeského kraje a okresů za letošní první pololetí:
okres
Č. Budějovice
Č. Krumlov
J. Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
kraj

počet obyvatel
k 1.1.2021
196.602
61.320
90.279
71.588
50.779
70.532
102.451
643.551

počet obyvatel
k 30.6.2021
196.785
61.204
90.147
71.514
50.788
70.507
102.335
643.280

rozdíl
183
−116
−132
−74
9
−25
−116
−271

zemřelí
1216
430
664
540
377
518
738
4483

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

narození
1082
284
465
335
276
357
528
3327

přírůstek přirozený
stěhováním přírůstek
317
−134
30
−146
67
−199
131
−205
110
−101
136
−161
94
−210
885
−1156
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

V roce 2022 nad námi
bude bdít znamení Tygra
Rok 2022 je rokem Tygra.
Podle taoistické astrologie je
Tygr vznešený, odvážný, silný
a v šamanských kulturách je
využíván k vyhánění duchů
a očišťování.
Rok Tygra je rokem bouřlivé
kreativity, smělosti a velkole−
posti. Ale současně je to doba
i extrémů, neklidu a rozrušení.
Proto lze očekávat masivní spo−
lečenské změny, politické bouře
a vojenské převraty. Problémy
mohou mít zejména lidé, kteří si
se znamením Tygra nerozumí.
Se znamením Tygra si rozumí
jen lidé narození ve znamení
Kance, Koně, Psa, trochu Draka
a Tygra. Tygr je v opozici se zna−
mením Opice, proto obzvláště

těžkou pozici budou mít lidé
narozeni ve znamení Opice, což
je například pan prezident
Miloš Zeman, pan Ivan
Bartoš, pan Lubomír
Zaorálek.
Spokojenost lidí
souvisí i s eko−
nomickou situ−
ací. Už v roce
2019 (na rok
2020) jsem na−
psal, že předpo−
kládám krizi, která
může trvat 5 let. Vy−
padá to tak, že některé obory
zmizí, jiné vzniknou, například
turistický ruch se může až do
osmi let dostat na úroveň 80 %
roku 2019.

Je jasné, že delší dobu je ne−
jenom v Česku rozdělena společ−
nost na dvě základní skupiny:
jedna je pro všechno
a druhá proti všemu.
Abych to jednodu−
še pojmenoval.
Jedna skupina
něco tvrdí, druhá
také a ty dvě
skupiny se nikdy
a v ničem ne−
shodnou. Podle
mě je příčina ve ztrá−
tě tolerance a neštěstí
je, že ta menší polovina je víc
hlasitá a považuje členy druhé
skupiny za nepřátele. V důsledku
toho je patrná ztráta schopnosti
radovat se ze života.

Zrušili program k výlovům
Podzimní výlovy rybníků na
jihu Čech budou i letos bez
doprovodného programu. Ať
jde o výlov největšího české−
ho rybníku Rožmberk s rozlo−
hou 647 hektarů, tak i dal−
ších ve správě hlubockých
nebo novohradských rybářů.
Například na slavnostní vý−
lov Rožmberka jezdilo až
50 000 lidí.
„Z důvodu mimořádných
opatření v souvislosti s one−
mocněním covid se výlov ryb−
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níka Rožmberk bude ko−
nat pouze ve všedních
dnech. Letošní výlov ne−
bude společenská akce,
která je určena pro širo−
kou veřejnost a má cha−
rakter historické, kulturní
a tradiční činnosti s do−
provodným programem
a občerstvením,“ uvedlo
Rybářství Třeboň.
Třeboňští rybáři budou
na podzim lovit ryby z asi
250 rybníků, budou to

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Podle mé teorie platí, že když
máme okolo sebe někoho nega−
tivního, tak aby se vyvážila nega−
tivní energie kolem nás, museli
bychom mít okolo sebe další dva
pozitivní. Je to logické. Podle
mých zkušeností z rodinných
konstelací se dokázalo, že nega−
tivní energii jsme schopni vydat
maximum, tedy 100 %. Ale když
chceme působit pozitivně, jsme
schopni vydat pozitivní energii
(oproti té negativní energii) jenom
50 %. Pokud chceme, aby převá−
žila pozitivní energie kolem nás,
je třeba mít okolo sebe tři pozitiv−
ní lidi na jednoho negativního.
Tím se dostáváme do neřešitelné
situace, protože negativně nala−
děných lidí podle mé věštby je
cca 40 %. S tím si musí každý po−
radit sám a každý má možnost
od negativních lidí utéci.
Všem přeji hodně štěstí, poho−
dy, zdraví a kolem sebe jen
pozitivní lidi.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

třeba Spolský, Schwarzenberg,
Svět či Bošilecký. Ani při těchto
výlovech nebude doprovodný pro−
gram. Novohradští, jejichž roční
produkce se pohybuje kolem 500
tun, letos vyloví i jejich největší ryb−
ník Žár s rozlohou 120 hektarů.
„Při výlovu bude stánek s prode−
jem, lidé si rybu koupí, ale nebudou
ostatní stánky, aby nebyla taková
ta pouť,“ řekl zástupce rybářství
Lubomír Zvonař. Rybářství Nové
Hrady, které se stará o 330 rybníků
s rozlohou 1258 hektarů, lovilo
hodně ryb na jaře a z podzimních
výlovů čeká na 150 tun kapra a sto
tun vedlejších ryb.
(pru)
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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 ubytování,
slušné výdělky. Tel.
604445413. RR 21469

CAFÉ CHARLOTTE, zave−
dená firma s dlouholetou
tradicí v horském středi−
sku na Šumavě, hledá
posilu do týmu na pozici
číšník/servírka. Nabízíme
stabilní pracovní poměr
v celoročním provozu
(i v případě dalších pande−
mických opatření), ubyto−
vání zdarma a jídlo za
50%. Požadujeme pouze
spolehlivost, nadšení učit
se nové věci a základní
znalost německého jazy−
ka. Praxe v oboru je výho−
dou, nikoli podmínkou.
Nástupní plat 25000,−Kč
plus bonusy 20.000,−Kč.
Pro více informací kontak−
tujte vedoucího provozu
Ing. Jaroslava Nechvátala
na tel.: 602486490 nebo
zašlete životopis na
c.charlotte@seznam.cz.
RR 21822

l

Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Ho−
diny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por−
celánové a kovové sošky,
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. Na−
bízím solidní jednání.
Tel. 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
21056
Výkup STARÝCH peřin.
Tel. 720543953
PM
21086

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
KOUPÍM a dobře zapla−
mobilní zahradní domek
tím staré pivní lahve
apod., Ejpovickou buňku
s vylitými nápisy. Za la−
5−6 m x 3 m x 3 m – více
hev do sbírky zaplatím
kusů, vnější opláštění –
i několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21481
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
KOUPÍM mobilní buňku Podlaha, strop a stěny za−
nebo maringotku i v hor− teplené. Slušovickou buň−
ším stavu. Možno i více ku, obloženou palubkami.
kusů. Nabídněte− doprava Buňky jsou v pěkném sta−
zajištěna. Tel.: 603383211
vu. Cena od 25000,− Kč.
PM 21049
Dále prodám maringotku,
KOUPÍM betonové pane− obloženou palubkami, zaří−
ly, větší množství, pří− zenou k okamžitému po−
padně panelové silážní já− užívání. Zajištění dopravy
my i panelové cesty. Tel.: na místo určení. Tel.:
604867469. PM 21046
736139113 PM 21050
14
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NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla−
dů a dlažeb na telefon:
776434705. RR 21545

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk,
850 Kč za prostorový
metr. Tel.:604867469.
PM 21051
PRODÁM IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm vý−
ška 120 cm, váha cca.
65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na tel.
722660668. RR 20027

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

PRODÁME kachlová am.
kamna
MUSGRAVES
a kamna Kaborky, tři
starožitné vyřezávané skří−
ně, dvě starožitné a jednu
chromovou postel, ply−
šový gauč s opěradlem
(nutná oprava), pletivo po−
zink celý balík 25 m, výška
160 cm, tel.: 603298166.
RR 21837

l

PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a přede−
pnuté stropní panely 6 x 1
m, dále panely 220 x 60 x
12 cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a za−
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 21047

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

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 21052

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

PRODÁM Ford Escort r.v.
1997, TK do 7/2023, cena:
23.000 Kč. Staňkov, tel.:
608200739. RR 21833
NAJDI muže v Bavorsku
www.seznamkadobavor−
ska.cz 702891012.

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
dokumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se domlu−
víme. Tel.: 603237242
e−mail: flemet@seznam.
cz. RR 21428

36/185 nekuřák, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k seznámení. Mám rád
cestování, přírodu a kul−
turu. Tel.: 604969788
PM 21085

vyjde
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JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Pla−
tím ihned v hotovosti.
Slušné a seriozní jed−
nání. Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@seznam.cz.
RR 21091
PRODÁM pneu, alu kola
a plechové disky, nové
i použité, např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Opel, FIAT,
Hyundai, Honda, Toyota.
Tel.: 602834411. RR
21835

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

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
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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Mlékárna oznámila
zdražení
Největší česká mlékárna, jihočeská
Madeta zdraží ceny výrobků od
ledna 2022 o dvě až tři procenta.
Příčinou jsou vyšší náklady, ceny
nafty, elektřiny i obalů. Vedení mlé−
kárny zároveň očekává, že kvůli
všeobecnému zdražování klesne
kupní síla v zemi. Předpokládá
i konkurenční boj mezi českými
mlékárnami a dovozem.
„Když se podívám na nárůst cen
nafty a vím, kolik projezdíme za
měsíc, tak tam propadneme mě−
síčně čtyřmi až pěti miliony korun.
Když vidím nárůst cen obalového
materiálu a komponentních složek
výroby, tak vidím, že tam propadá−
me taky čtyřmi miliony měsíčně.
Když se podívám na ceny energií,
elektřiny a potenciálně i plynu,
vidím, že to je taky významný ná−
růst, a ještě nevíme, kde je tomu
konec. Když bude stát litr nafty
40korun, tak si dost dobře neumím
představit, že bychom to neprolili

do cen na výstupu, výrobků,“ řekl
ředitel teplárny Milan Teplý.
Čeká rovněž, že nastane konku−
renční boj mezi tuzemskými mlé−
kárnami a zahraničními. Za možnou
velkou ekonomickou ránu označil
stav, kdy bude litr nafty za 40 korun.
Mlékárenská společnost má
čtyři výrobní závody – v Plané nad
Lužnicí, Českém Krumlově, Jindři−
chově Hradci a Pelhřimově. Za−
městnává 1500 lidí, zpracuje den−
ně 900 000 litrů mléka. Má 170
dodavatelů syrového mléka a nabí−
zí přes 250 druhů výrobků. Pětinu
produkce vyváží do světa.

Stovka domů na Lipně
Na Lipně by mohl vyrůst nový
rekreační komplex. Obsahovat má
až stovku domů. Ne všichni obyva−
telé a starostové to ale vítají nebo
sdílejí přílišné nadšení, a dokonce
před tím varují.
V Kovářově na Lipně plánuje de−
veloperská skupina do dvou let vý−
stavbu více než stovky domů.
Náklady na projekt přesáhnou mili−
ardu korun. Lidé v okolí se bojí, že
s přibývající výstavbou bude na−
růstat hluk, doprava a další zátěž.

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 18. listopadu 2021
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