29. 11. 2021

Ceny skipasů poposkočí

Jihočeské zámky ruší advent
strana 7

Masáží ke kráse
strana 9

12

Kapři i stromky zdraží, ale jak kde

2021

Na výstavu do Čerké kuchyně

strana 11
strana 15

Stanislav Brázda:
Jak se vám bude dařit v roce TYGRA

strana 5

strana 12-13

„Jihočech“ Maršálek má sexy dorty,
křtila Bílá a Stašová
Už dva roky Jihočech, cukrářský
mág Josef Maršálek, který žije
v malé obci na Českobudějovicku,
má další skvělý počin. Vydal kni−
hu, kuchařku, nebo spíš ´cukrář−
ku´ s neobvyklým názvem Sexy
dorty. Právě to si musel tvrdě pro−
sadit. Však taky by to nebyl on,
kdyby si nešel za svým.
Kmotrami jeho čtvrté knihy, z to−
ho třetí kuchařky, byly zpěvačka
Lucie Bílá a Simona Stašová. Na
křest do pražského Divadla Lucie
Bílé přišly ale i herečka a dabérka
Tereza Bebarová, herečka a rovněž
dabérka, která má chalupu na jihu

působil jak v Buckinghamském
paláci, tak i ve slavném světovém
obchodním domě Harrods. Vyráběl
zde úžasné zákusky jak pro britskou
královskou rodinu, tak i pro řadu
britských i světových celebrit.
„Sexy dorty je název knihy, a slo−
vo ´sexy´ je vlastně zakázané slo−
vo. Musel jsem si to tvrdě prosadit
u vydavatele. Řekl jsem, že buď to,
nebo nic. No a nebyl bych to já,
kdyby nebylo po mém,“ usmíval se
na křtu „Jihočech“ Maršálek.
Na křtu, asi největším v celém ro−
ce, kde byly desítky médií a desítky
přátel, kamarádů, členů rodin, ob−

Josef Maršálek a jeho kniha

E−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz

Redakce PLZEŇ, Purkyňova 22,

úžasné věci. Jsem šťastná,
že mohu být u toho, když se
tahle kniha uvádí do života,“
dodala Lucie Bílá.
Josef Maršálek, pokud ne−
pořádá kurzy pečení, nemá
další povinnosti nebo něco ne−
točí, je rád doma na jihu Čech,
kde žije s partnerem Petrem.
„Rád si všeho užiju, ale rád
odjíždím domů na jih, i byť

třeba na otočku. Mám to tak nasta−
vené, a čím jsem starší, tím raději
to takhle mám,“ dodal cukrář, kte−
rému bude příští rok čtyřicet. Česká
televize na jaře uvede další famózní
reality show Peče celá země 2 a na
dětském kanále Déčko poběží jeho
edukativní pořad pro děti Cukrárna
u Josefa. A už teď kuje pikle na
další knihu…
(pru), foto: Jaroslav Hauer

Eva Decastelo, Josef Maršálek a Regina Řandová

Čech Regina Řandová nebo herečka
a moderátorka Eva Decastelo.
„Já jsem šťastný a spokojený.
O to víc, že celá kniha, včetně
30 dortů, které se musely upéct,
a na 250 receptů vznikaly u nás do−
ma, v Dubném. Takže pět dní se jen
míchalo, vařilo a peklo. Padlo na to
150 kilogramů surovin. Potom se to
nazdobilo, naaranžovalo a nafotilo
a to je ten výsledek,“ svěřil se
Rozhledu Josef Maršálek, který

chodních partnerů, se také některé
dorty ochutnávaly.
„Já jsem nadšená! To je něco tak
úžasného, a to jsem Pepu neznala.
Díky Lucce jsem ho poznala a jsem
ráda, že jsem přijala prosbu, abych
se stala kmotrou. Obdivuji jeho
umění,“ svěřila se Simona Stašová.
„I když si vykáme, jsme už ka−
marádi a velmi si Pepíčka vážím. Je
to nesmírně šikovný, cílevědomý
a pracovitý člověk, který dělá

Lucie Bílá, Josef Maršálek a Simona Stašová

Lékárna
připomene Voka
Zámecká lékárna v jihočeské
Třeboni bude připomínat Petra
Voka z Rožmberka. Provoz zahájí
v květnu 2022, nabídne prohlídky,
tvůrčí dílny i kulturní akce. Oprava
domu, který je národní kulturní
památkou, vyjde na 140 milionů
korun. K výročí 410 let od smrti
Voka zasadili majitelé domu na je−
ho nádvoří šest platanů. Cílem
projektu oživení objektu je před−
stavit, jak žil Petr Vok v 16. století
a jak by mohl žít dnes.

Stavba odpočívadel
Ještě letos by mohla začít stavba
prvních dvou odpočívadel na
jihočeské dálnici D3. Na konci říj−
na podepsalo Ředitelství silnic
a dálnic smlouvu se stavební fir−
mou. Ta má na každé straně dál−
nice u Chotýčan vybudovat od−
stavný prostor pro 100 osobních
a 80 nákladních aut. Náklady bu−
dou kolem půl miliardy korun. Do
ceny není započítané vybudování
dvou čerpacích stanic, to je sa−
mostatná akce.

Denisa Nesvačilová,
sexy zrzka z Tábora září ve filmu, v televizi i na divadle

Denisa Nesvačilová

Když se řekne její jméno, mnohým
se vybaví pokračování filmů
o Básnících, seriál Labyrint nebo
další role, včetně oblíbené Slu−
nečné. Ale těm, kteří milují divadlo,
tak i pro ty je její tvář a hlas známý.
Denisa Nesvačilová s nezaměni−
telným lehkým křaplákem je ne−
jenom sexy zrzka, ale ke všemu
i empatická, talentovaná a k tomu
i Jihočeška.
Zrzka z Básníků teď baví diváky
jako plážová volejbalistka ve filmu

maminky. „Moc chtěla,
abych dělala krasobruslení.
Akorát jí nedošlo, že ve
dvou letech, kdy sotva sto−
jím na brusličkách, to ne−
šlo. Trenérka jí doporučila,
abych prošla nějakou prů−
pravou, že nejvhodnější by
byla moderní gymnastika,
ve které jsou prvky baletu.
Dělala jsem ji rok, tam si
všimli nějakého talentu, takže mi
zůstala. Věnovala jsem se moderní
gymnastice vrcholově, třífázové
tréninky, na základní škole mě moc
nevídali, furt v tělocvičnách, na
mezinárodních závodech,“ vzpo−
míná na dětství mladá herečka.
Dnes jde z role do role. Jak ve
filmu, tak v televizi, ale i v divadle.
Zrovna zkouší s divadelní společ−
ností Jiřího Turka komedii Už tě
mám dost pod vedením režiséra
Antonína Procházky.

Sklárna skončila
Skokové navýšení cen energií
s sebou nese také podnikatelské
oběti. Například vyhlášená sklár−
na v Bělčicích na Strakonicku po
osmnácti letech skončila. Majitel
se nyní chystá prodat i vybavení.
Důvodem ukončení činnosti byl
krach Bohemia Energy, od které
deset let odebírala energie. Čtyř−
násobný nárůst ceny plynu byl
pro majitele sklárny Václava
Vlasáka neúnosný. Jeho výrobky
putovaly nejen do celé České
republiky, ale také do zahraničí.

A jaké má plány do budoucna?
„Další hezké role, ale také třeba za−
ložit rodinu a být zdravá, šťastná
a spokojená. To je asi nejvíc, co si
přeju,“ dodává sexy zrzka půvo−
dem z Tábora.
Denisa je také sestřenicí další
známé herečky Petry Nesvačilové,
která rovněž, jako ona, vyrůstala
na jihu Čech a taky přímo v Táboře.
Dnes působí ve filmu, v televizi
i v divadle....
(pru)
Foto: archiv D. Nesvačilové a ČT.
Z televizního seriálu „Labyrint“

Přes prsty. Na fyzičce makala čtyři
měsíce a je to na ní vidět. Přitom
začínala v necelých třech letech
jako moderní gymnastka. Dostala
se na vrchol, v patnácti přišel váž−
ný úraz a její život se ze dne na
den změnil.
„S rodiči a sestrou jsme bydleli
v Táboře, pak přišla nabídka pro
tatínka do první fotbalové ligy
a přestěhovali jsme se do Prahy.
Ale dodnes se na jih Čech, i když
spíš jen pracovně, ráda vracím,“
říká Denisa Nesvačilová.
To, že Denisa jako malá začala
s gymnastikou, byl nápad její
2

„Je tam Saša Rašilov, jeho
žena Linda, Milan Peroutka,
Martin Písařík…. A bude to moc
hezké. Budeme s tím jezdit jak
zájezdy, tak se to bude hrát v no−
vě re kon struovaném pražském
Divad−le Metro. Moc se na to
těším,“ svěřila se Rozhledu
Denisa Nesvačilová.

Z filmu „Miluji tě modře“

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Kraj snížil počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců o osm procent
snížil letos Jihočeský kraj. Od loň−
ských podzimních voleb tak odešlo
40 úředníků. Vedení kraje po vol−
bách tento krok avizovalo. Podle
něj tím úřad ušetří peníze, které
může využít jinde. Opozice však
v některých případech propouštění
kritizuje.
„Jsem spokojen s tím, jak se nám
podařilo zefektivnit a zeštíhlit fungo−
vání práce přímo na krajském úřadě.
Na mzdových nákladech to ale pře−
sahuje částku ve výši přibližně
20 milionů korun. Peníze ušetřené na
platech přebytečných úředníků chce−
me místo toho efektivně investovat
do oblastí, které Jihočechům dlouho−
době chybí. Půjde například o do−

stupnost zdravotnické péče v jedno−
tlivých okresech nebo zajištění vět−
šího množství kvalitních lékařů,“ řekl
jihočeský hejtman Martin Kuba.
Třeba opoziční Piráti se však do−
mnívají, že personální politika nové
koalice vyvolává řadu otazníků.
„Za první rok byla obměněna celá
řada lidí na vedoucích pozicích kraj−
ského úřadu a v dalších zřizovaných
organizacích kraje. O to hůře hodnotí−
me, že v některých případech prosa−
kují informace o tom, že jednotliví lidé
neodešli ze svých pozic zcela dobro−
volně. Jenom na Správě a údržbě sil−
nic došlo k obměně ředitele, dvou ná−
městků a ředitele závodu v Českých
Budějovicích,“ uvedla zastupitelka
Pirátů Veronika Kovářová.
(pru)

Plánují velké investice
Město Prachatice chce příští rok
investovat kolem 140 milionů ko−
run. Počítá s tím návrh rozpočtu na
rok 2022, o kterém jednali radní.
Peníze dá radnice na opravu letní−
ho kina, Štěpánčina parku nebo do
nového vodojemu.
„Úvěry si brát nebudeme, použi−
jeme peníze, které zbyly jako pře−
bytky hospodaření minulých let,“
řekl starosta Martin Malý s tím,
že příjmy a výdaje budou téměř
300 milionů korun.
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„Investice by měly překonávat
úroveň 140 milionů korun, což jsou
pro naše město obrovské peníze.
Objevují se tam takové investice,
které přechází z jednoho roku
do druhého, což je letní kino,
Štěpánčin park, chceme vybudovat
nad městem vodojem. Jsou tam ale
i investice drobnějšího charakteru
do vodohospodářského majetku,
je to hodně pestré,“ dodal starosta.
Pokračovat budou i opravy měst−
ských bytů.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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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.

Nová rozhledna na Lipně
Na Lipno a okolí lze koukat z nové
rozhledny. Vyrostla nad Horní
Planou na Českokrumlovsku. Vi−
dět jsou z ní šumavské vrcholy, ja−
ko třeba Plechý nebo Smrčina.
Náklady na vybudování 36 metrů
vysoké stavby byly přes 11 milio−
nů korun.
Rozhledna tvarem připomíná ka−
rafu, což má poukazovat na legen−
du, že v místě byl kdysi nalezen pra−
men zázračné vody.
Rozhledna stojí v lesoparku Adal−
berta Stiftera. Nedaleko ní se v mi−
nulosti nacházela jiná podobná at−
rakce. „Kdysi zde bývalo vyhlídkové
místo s názvem paraplíčko. Byl to
takový kulatý zastřešený prostor
s kruhovou lavičkou. Často tam
chodili lidé zřejmě po mši, protože

zde se také konaly bohoslužby v ne−
dalekém kostele. A lidé se pak odtud
mohli rozhlížet do kraje,“ uvedl
starosta Jiří Hůlka.
Náklady na výstavbu rozhledny
pokryla téměř z poloviny dotace
z ministerstva pro místní rozvoj.
Horní Planá na projektu pracovala ví−
ce než deset let. Komplikované byly
mimo jiné administrativní náležitosti,
jako například stavební povolení.
„Rozhledna by se mohla stát
vyhledávaným místem. Je z ní pře−
krásný výhled na Lipno, takzvané
srdce Vltavy, Boletice, Plechý,
Novohradské hory či Alpy. Věřím, že
se stane významným turistickým
bodem a atraktivní nabídkou nejen
pro turisty, ale i pro místní obyvate−
le,“ dodal starosta.

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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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.

Ceny skipasů poposkočí

O zvyšování cen se rozhodli provo−
zovatelé šumavských lyžařských
areálů. Skiareál Lipno, ale i Zadov
zvýší ceny až o desítky procent.
Důvodem je navýšení nákladů na
energie.
Nejvíce využívaný jednodenní ski−
pas pro dospělého bude třeba na
Lipně stát 750 korun. Areál to zdů−
vodňuje tím, že musí promítnout do
cen rostoucí náklady. Skipasy chce
středisko víc prodávat on−line, aby
se kvůli covidovým kontrolám ne−
tvořily fronty u pokladen, řekli dnes
novinářům zástupci areálu.
„Bohužel musíme zohlednit ná−
růst našich vstupů do ceny skipasů,
Rozhled – Jižní Čechy 12/2021

obrovský nárůst cen energií, k tomu
přichází míra inflace,“ řekl ředitel
skiareálu Matěj Kratochvíl.
Skipasy zdraží i další jihočeská
střediska. Na šumavském Zadově
o 15 až 20 procent. Areál Hoch−
ficht, který je na šumavské hrani−
ci s Rakouskem, zdražil jedno −
denní skipas o euro (25,4 Kč), do−
spělý za něj tak zaplatí 43 eur
(necelých 1100 Kč), dítě do 15 let
21 eur (533 Kč).
Zvýší se nejspíš i cena jídla a ná−
pojů v restauracích a další služby.
Logické zdražení je následkem zvý−
šení vstupních nákladů za elektřinu,
plyn a pohonné hmoty.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Končí s prasaty
S chovem prasat končí po více
než třiceti letech Zemědělské ob−
chodní družstvo Borovany na
Českobudějovicku. Zvýšení cen
energií a pohonných hmot už
bylo po neustálém zdražování
výrobních nákladů neúnosné.
Jak výkupní ceny masa a dal−
ších farmářských komodit, tak
zvyšování cen na elektřinu nebo
naftu jsou pro zemědělské druž−
stvo posledním hřebíčkem do
rakve. V současnosti družstvo
chová dva tisíce vepřů. Kromě
toho bude společnost nejspíš
i propouštět.

Lokalita
Děkanské pole
České Budějovice nepodají žalo−
bu ohledně pozemků v lokalitě
Děkanská pole, které patří církvi.
Rozhodli o tom zastupitelé a zru−
šili své stanovisko z května.
Tehdy se vyjádřili pro žalobu.
Z nového právního posudku
však podle vedení města vyplý−
vá, že České Budějovice by
v soudním sporu neuspěly. Lo−
kalita Děkanské pole se nachází
mezi městem a obcí Roudné.
Pokud by se z pozemku staly
stavební parcely, jejich hodnota
by byla v řádech stovek milionů
korun. Z právního posudku vy−
plývá, že není jasné, zda město
v minulosti pozemky prodalo,
nebo jen pronajalo.

Lázně mají
wellness
Třeboň má také nové wellness
u lázní Aurora. Zařízení bude
v provozu až od jara. Příští rok
v srpnu chce radnice vedle areá−
lu také dostavět saunový svět.
Nové wellness centrum vyšlo na
140 milionů korun. Nabídne pět
bazénů s vyhřívanou vodou.
Všechny bazény jsou nerezové.
Součástí je odpočinková zóna
i restaurace. Příští léto postaví
město saunový svět s 54 místy
za skoro 100 milionů korun.
Cílem je, že zařízení bude sloužit
pro klienty lázní, ale jistě přiláká
další zájemce.
6

Kopie středověké pece poprvé vypalovala

Ve volné kopii středověké cihlář−
ské pece pálili poprvé lidé z volyň−
ského muzea repliky dlaždic. Jsou
určené pro kapli sv. Petra a Pavla
v Zechovicích na Strakonicku. Do
pece dali asi 1200 dlaždic.
„Šlo o experimentální výpal, ná−
sledovat budou další. Vyrobit lze
chybějící dlaždice či střešní krytinu
pro různé památky“ prozradil ředitel
městského muzea Karel Skalický.
Cihlářskému řemeslu z regionu se
muzejníci věnují dlouhodobě, sbírají
i cihlářské výrobky. Díky výpalům
v kopii středověké pece hodlají své
aktivity obohatit.
„Chceme přijít na kloub i různým
technikám, fintám a drobnostem, na
které se zapomnělo. Výsledek vý−
palů by měl být ryze praktický:
budeme schopni pomoci některým

památkovým objektům, kde bude
třeba vyrobit několik římsovek, dlaž−
dic, prejzů na střechu, prostě výro−
ba cihlářského zboží v nízkém ná−
kladu. Jsme široko daleko jediní,
kteří něco takového mají. Může to
přinést i peníze navíc, které nejsou,“
podotkl ředitel.
Velkou cihlářskou komorovou pec
se dvěma zaklenutými topnými ka−
nály začali stavět předloni. Postavili
i menší pomocnou pec. Jako před−
loha posloužil nález z klášterního
areálu v Milevsku, datovaný
do 13. století. Již dříve vo−
lyňští postavili keramickou
pec, podle nálezu z Nitry ze
středohradištního období.
Udělali v ní asi 20 výpalů
replik středověkých keramic−
kých nádob a kachlů.

„Středověká pec není moc dobrá,
co se týče ekonomiky výpalu, novo−
dobé byly daleko lepší. Nemá třeba
klenbu, která by tam držela teplo.
Je to v podstatě polomilíř, podle
toho, jak se pec naloží, jde plamen,“
řekl muzejní restaurátor keramiky
Jaroslav Marek.
Živá venkovní expozice předsta−
vuje výrobu cihlářského a hrnčířské−
ho zboží, od těžení a zpracování hlí−
ny přes tváření výrobků ve formě až
po výpal. „Chceme se dlouhodobě

věnovat experimentální archeologii,
počítáme s pecí na pálení vápna, na
kolomaz. Chceme si osvojit stará
tradiční řemesla,“ dodal Skalický.
Cihlářská výroba byla ve Volyni na
vrcholu v 19. století a první půli
20. století, kdy bývala cihelna téměř
v každé vesnici.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Maso z Písku zdraží

Dva producenti masných výrobků
Maso uzeniny Polička a společ−
nost Maso uzeniny Písek navýší
od ledna ceny produktů. Obě spo−
lečnosti spadají pod tu píseckou.
Navýšení cen by mělo být okolo
10 procent. Jde o reakci na zvyšo−
vání mezd, zdražování pohonných
hmot, energií, obalů nebo koření.
Poličský producent se přitom pre−
zentuje jako největší zpracovatel
hovězího masa v ČR.
„Kvůli razantnímu navýšení nákla−
dů musíme k 1. lednu příštího roku
navýšit cenu všech masných pro−
duktů,“ uvedl majitel obou podniků
Čestmír Motejzík.
Zatímco jateční ceny prasat mezi−
ročně klesly o 6,5 procenta, cena

jatečního skotu podle zástupců
firem vzrostla o desetinu.
„Zpracovatelé masa navíc očeká−
vají další zdražení skotu a hovězího
masa kvůli jeho aktuálnímu nedo−
statku na českém trhu, což s sebou
ponese další nepříjemné navýšení
cen,“ dodal Motejzník.
Kromě toho největší mlékáren−
ská společnost v zemi, jihočeská
Madeta také už oznámila zdražení.
Důvody jsou stejné s tím, že jen na
dopravě bude mít náklady až o osm
milionu vyšší, proto se zvyšování
cen nevyhne.
Ke zdražování se chystají i další
producenti, jak potravin, tak třeba
piva, nebo jiných výrobků, a to ne−
jenom z jižních Čech.
(pru)

Jihočeské zámky ruší advent

Některé jihočeské zámky ruší nebo
omezují kvůli koronaviru adventní
programy. Jindřichův Hradec zru−
šil adventní trhy, kam v letech před
pandemií mířily tisíce lidí. Hrané
prohlídky zrušil třeboňský zámek,
Hluboká nad Vltavou zvažuje, zda
zrušit prohlídku s gastro nabídkou.
Zrušená je i zámecká slavnost ví−
na v Českém Krumlově.
Hlubocký zámek chystal na třetí
adventní víkend prohlídky zámecké
kuchyně a jako překvapení pro
návštěvníky roztopení kamen, ve
kterých by se něco upeklo.
„Je to jídlo, v době covidu možná
to raději uděláme v plné kráse příští
rok než s omezeními. Uvažuji o tom,
ale ještě jsme to nerozhodli,“ řekl
kastelán Martin Slaba s tím, že ale
zimní prohlídkovou trasu provozuje
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zámek dál. Je otevřena od úterý do
neděle, s přestávkou mezi vánoč−
ními svátky a silvestrem. Chodí de−
sítky lidí denně, o víkendech přes
sto. Před pandemií to bylo ale
i 250 denně, klíčové byly zájezdy
z Číny a z Ruska.
Na hlubockém zámeckém nádvoří
by měl být 20. prosince živý betlém,
chystá se koncert skupiny Broln
a dvě prodejní výstavy. Kastelán Vít
Pávek zvažuje, že 18. a 19. prosince
nabídne prohlídky trasy B, večer, za
svitu svíček. Od 28. prosince do
2. ledna bude pak prohlídková trasa
otevřená mimořádně.
Krumlovský advent hodlá město
připravit v plném rozsahu, včetně
štědrodenního krmení medvědů
v hradním příkopu.
(pru), foto: archiv JPÚ
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V rožmberské hrobce našli vědci
další zlato, vznikne i kopie prstenu

Převratný objev udělali archeolo−
gové v rožmberské hrobce ve vy−
šebrodském klášteře.
Rakev vedle sarkofágu Petra Voka
totiž nejspíš patřila Vokově manžel−
ce Kateřině z Ludanic. Odborníci dí−
ky sondě zjistili, že v truhle jsou lu−
xusní látky i dámské šaty s řadou
ozdob. Našli i další rožmberské zla−
to. Podle zlatého prstenu nalezené−
ho v roce 2011 vznikne nyní kopie.
Archeologové se letos v listopadu
vrátili k průzkumu hrobky po deseti
letech. V roce 2011 potvrdili přesné
místo, kde je a že je v ní vedle Voka
pohřbeno i dalších 38 členů rodu.
„Průzkum přinesl další řadu indi−
cií, které podporují hypotézu, že jde
o rakev s ostatky manželky po−
sledního Rožmberka, Kateřiny z Lu−
danic. Odpočívá v dřevěné, zřejmě
dubové truhle zbavené víka. Vedle
luxusních textilních přehozů a výste−
lek rakve lze dobře rozpoznat velmi
honosné dámské šaty s řadou

ozdob, případně osobních šperků ze
zlata. Důležité zjištění je, že prsten
není ani zdaleka jediné rožmberské
zlato; v téhle rakvi je zlatých šperků
mnohem větší množství,“ řekl
geoinformatik Jiří Šindelář.
Archeologové také nově vytvořili
i digitální kopii Vokova sarkofágu
včetně všech reliéfních ozdob.

„Po deseti letech jsme měli uni−
kátní příležitost udělat podrob −
nou dokumentaci hrobky. Všechny
konstrukce jsou v bezvadném sta−
vu, není tak nutné vymýšlet nějaký
velkolepý zásah, který by měl za−
chraňovat něco z historie Rožm −
berků. Hrobka byla definitivně za−
pečetěná a otvory zazděné. Není

potřeba tam možná stovky let zno−
vu vstupovat,“ řekl Šindelář.
Hrobka zaujímá asi třetinu prostor
pod podlahou presbytáře. Vedle
Vokovy rakve je v ní ještě jeden
podobný sarkofág. Zřejmě v něm
leží manželka Viléma z Rožmberka,
Žofie Braniborská.
Petr Vok byl posledním Rožm−
berkem, zemřel 6. listopadu 1611.

Po jeho smrti se vchod do hrobky
zavalil kamenem a postupem času
se zapomnělo, kde přesně byla.
Začaly tak vznikat pověsti, třeba
že vladaři rodu nejsou pochováni
v rakvích, ale sedíce u kulatého sto−
lu. Poprvé lidé nahlédli do hrobky
v roce 1902.
(pru), foto: NPÚ

Chtějí novou sportovní halu

Novou sportovní halu chce postavit
město Písek. Měla by stát v centru
vedle současné obloukové haly.
Náklady na vybudování mají podle
odhadů být přibližně 150 milionů
koru. Podle vedení města poptávka
po halových sportech převyšuje
možnosti, které v danou chvíli jsou.
Návrh výstavby nového objektu
schválili na svém zasedání písečtí
zastupitelé.
„V současné době je u nás ob−
rovský přetlak na tělocvičny a krytá
sportoviště. Házenkářky zde hrají
interligu, dorostenky hrají celkem
vysokou soutěž a k dispozici tu
je pouze zmíněná oblouková hala,
kde se o místo přetahuje něko −
lik sportů,“ řekla starostka Eva
Vanžurová.
Už nějakou dobu se hovoří
o tom, že by podobné sportoviště
mělo stát v areálu bývalých Žiž −
kových kasáren.
Stavba nové haly by mohla začít
v roce 2023 a trvat má necelé
dva roky. Město předpokládá, že by
celou částku na projekt nehradilo
samo.
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„Chtěli bychom požádat o dotač−
ní titul. Existuje také možnost, že
bychom na střechu haly umístili
solární panely a ušetřili pak přitom
při samotném provozu, takže by−
chom také mohli žádat o podporu
na státním fondu životního prostře−
dí,“ řekla starostka.
Uvnitř haly by mělo být hřiště
o rozměrech 22x42 metrů. Projekt
dále počítá s tribunami s celkovou
kapacitou pro více než pět stovek
diváků. Parametry palubovky by
pak splňovaly požadavky mimo jiné
pro házenou, futsal nebo florbal.
Proti záměru výstavby se však
vyslovila komise pro urbanismus.
Podle ní není ideální hlavně doprav−
ní dostupnost haly, což ovlivňuje
její poloha v centru města. Zároveň
poukazuje na to, že omezený pro−
stor ani neposkytuje možnosti vy−
budovat na něm dostatečně repre−
zentativní objekt.
„Ale právě to, že by hala byla
v centru, je výhodné pro sportování
mládeže, protože se nachází v do−
cházkové vzdálenosti ze všech dů−
ležitých míst,“ dodal starostka.
Rozhled – Jižní Čechy 12/2021

Dopřejte sami sobě omlazující účinky obličejové masáže.
Budete překvapeni, jak snadno lze získat zářivou pleť.

MASÁŽÍ KE KRÁSE

Lenka Jahodová věří, že krása nemá
nic společného s věkem.
Jednoduchou přirozenou metodu,
jak viditelně vylepšit a omladit svůj
vzhled, učí ženy lektorka Lenka
Jahodová (46), o které jsme již psali.
Její příběh o masážních rukavičkách
z pravého hedvábí pro zkrášlení pleti
měl velký ohlas. Vypravili jsme se proto
za ní, abychom zjistili, co je nového.
l Milá Lenko, co je u vás nového?
Nového je to, že jsem vytvořila nový
kurz a také jsem začala dělat worksho−
py pro ženy, které chtějí stále vypadat
mladě a cítit se krásné.
l To zní zajímavě. O jaký kurz
a workshop jde?
Portál Kurzy pro radost mě vyzval,
abych po úspěšném kurzu obličejové
jógy vytvořila další. Celý říjen jsem tedy
natáčela kurz, který nese název
„Kouzelné umění masáže pro zářivou
pleť”. Já považuji masáž obličeje za
skutečné tajemství krásné pleti a tak
pro mě bylo velkou radostí o tom ženy

l Co je zapotřebí k takové masáži?
Ten nejdokonalejší nástroj na světě,
který se nachází na konci vašich paží −
ruce. Pár kapek olejíčku a trocha zna−
přesvědčit. Kurz je možné zhlédnout na zené. Zbavení se oteklosti bývá kolikrát lostí. Ženy jsou zvyklé si šup šup na−
nést krém a je hotovo. Jenže ono je da−
znát již po prvních masáží.
stránce www.kurzyproradost.cz.
l A workshop?
l Co vlastně masáž s naší kůží leko důležitější JAK nanést než CO na−
nést. Věřte mi, že neexistuje produkt,
To mě takhle zavolala jedna nápaditá dělá?
žena, že by ráda na dámskou narozeni− Uvolní napětí, nažene čerstvou krev který vám toho dá víc než masáž.
novou oslavu přichystala překvapení plnou živin a kyslíku do všech buněk, l Povězte nám na závěr, jak se daří
pro přítomné dámy. A sice abych je na− zlepší mízní oběh, vrátí svalům a tká− hedvábným rukavičkám a připomeň−
učila „ty zázračné masáže, díky kterým ním jejich pružnost. Už jen tím, že uvol− te našim čtenářům, k čemu slouží?
Na svých internetových strán−
vypadám tak mladě”. Měla
kách www.luxmaru.cz nabí−
jsem z toho obrovskou ra−
zím originální luxusní masážní
dost! Nachystala jsem pro
rukavičky spolu s návodem
ženy masážní olejíčky pro
na jedinečné masáže. Jedná
věčnou krásu, mušelínové
se o úžasně hebké pomocní−
žínky na obličej a také
ky, kteří vám umožní objevit
hedvábné masážní ruka−
kouzlo masáže bez nanášení
vičky.
olejů. Jsou vyrobené z pravé−
l Jaký dojem na ženách
ho hedvábí vysoké kvality,
zanechaly masáže?
které po pokožce krásně klou−
„Udělala jsi z nás bohyně!
že a umožňuje dokonalé pro−
„ – to jsou slova, která po
vedení tahů bez mastnoty.
workshopu slýchám. Ale
Hedvábí obsahuje unikátní
to ne já, ale MASÁŽ. Ženy
doslova rozkvetou pod
Tip na smysluplný originální vánoční pěstící látky a je tak hebouč−
ké, že povyšuje masáž na
vlastníma rukama.
dárek pro ty, které milujeme.
slastný zážitek.
l Jaké problémy nej−
Rukavičky pomalu ale jistě do−
častěji ženy řeší?
%
cházejí a já jsem nucená hle−
Nejvíce ženy trápí povislé
dat nové dodavatele kvůli na−
koutky, druhá brada, vrá−
www.luxmaru.cz
stalé celosvětové situaci. Vše
sky mezi obočím a spadlá
je na dobré cestě a já se tě−
víčka.
l Může je masáž opravdu vyřešit?
níme napětí, které se nám ve tváři ším, jak bude jejich příběh pokračovat.
Ano. Já sama jsem toho příkladem. ukládá, získáme okamžitě mladistvý l Děkujeme za milý rozhovor.
Měla jsem vrásku mezi obočím, tak− vzhled. Kůže má neuvěřitelnou schop− Také děkuji a připomínám, že krása
zvanou mračivku. Nyní je pryč. Ženy mi nost sebeobnovy, kterou právě masáž s věkem nesouvisí. Odhoďte absurdní
často sdělují, že brzy vidí výsledky na stimuluje. Masáží úspěšně nabudíme očekávání dokonalosti svého vzhledu.
dolní čelisti, která se díky masáži zvý− tvorbu kolagenu a díky ní se uvolňují Krása je ve Vás, podpořte ji a vychut−
návejte si ji.
(re)
razní. Cítí se jakoby „utažené”, vyhla− hormony štěstí a dobré nálady.

SLEVA 20

s kódem Rozhled

Hurá, most se bourat nebude
Ministr kultury Lubomír Zaorálek
udělal těsně před koncem svého
mandátu Jihočechům velikou ra−
dost. Legendární železný most nad
Orlickou přehradou u Červené nad
Vltavou zůstane tam, kde je. Stal
se totiž oficiálně technickou kul−
turní památkou.
Ministr Zaorálek zamítl rozklad
a potvrdil předchozí rozhodnutí
ministerstva z letošního července,
kterým byl železniční most u Čer −
vené přes řeku Vltavu prohlášen za
kulturní památku.
„Rozhodnutí je pravomocné.
Most se tedy bourat nebude.
Zrekonstruuje se a bude sloužit pro
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pěší a cyklisty. Vedle něj vznikne
most nový,“ uvedl Zaorálek.
Správa železnic tak nechá za více
než půl miliardy korun postavit nové
přemostění, přes nějž budou vlaky
na trase Písek – Tábor jezdit další
desítky nebo stovky let.
„Jsme za to rádi, protože starý
most je legenda. Proč by měl být
stržen? Ono je jednoduché něco
zbourat a postavit nové, ale zachrá−
nit to, co je tu desítky či stovky let,
to umí málokdo. I v petici se tisíce
lidí vyslovili pro zachování stávající
konstrukce. Vždyť bude dobře, že
historický most budou využívat pěší
a cyklisté, kteří se mohou zastavit
a v klidu se dívat dolů do údolí a kus
opodál bude nový, po němž budou
jezdit vlaky,“ dodal i zástupce jedné
z okolních obcí.
(pru)
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sousedů Centrum Arpida chystá nový stacionář

Mají ptáka roku
Německo zná už svého Ptáka
roku pro příští rok. Anketu, do
níž se zapojilo přes 140 000
hlasujících, vyhlašuje Organi−
zace ochrany přírody Německa
a bavorského svazu ochrany
ptactva. Německým Ptákem
roku 2022 se stal Dudek cho−
cholatý. Získal skoro 32 pro−
cent hlasů. V Německu hnízdí
jen několik stovek párů dudků
chocholatých. Jinak hnízdí na
rozsáhlém území Evropy, Asie
a Afriky. Dudek je také národ−
ním ptákem Izraele.

Českobudějovické centrum Arpida,
které pečuje o handicapované
klienty, připravuje stavbu nového
areálu. Náklady na projekt se po−
hybují kolem 90 milionů korun.
Část z peněz chce zařízení získat
z benefiční kampaně a sbírky.
Nový areál bude sloužit dospělým
klientům s tělesným a kombinova−
ným postižením.
„Objekt by měl v začátcích sloužit
pro přibližně sedm desítek lidí. Ale
vždycky nám to narůstalo. Původně
jsme v Arpidě začínali s jednou
třídou a nevěděli jsme, jestli ji na−
plníme. A teď už nevíme, kam by−

Chtěl prodat
padělky
Kuriózní případ vyšetřují krimi−
nalisté v Německu. Řádil tam
82letý Slovák, který se snažil
podvodem prodat luxusní dra−
hé hodinky v přepočtu stovek
tisíc korun. Policisté jej dopad−
li, přesto se mu podařilo jedno−
ho prodejce oklamat. Díky po−
zornému zaměstnanci byl do−
paden slovenský senior ve vý−
kupně zlata a šperků v pasov−
ském centru. Podvodník se po−
kusil prodat stejné hodinky za
20 000 eur i jinde, ale marně.
V Pasově se mu alespoň poda−
řilo prodat falešný řetízek s pří−
věskem za několik tisíc eur.

Důchodcům
vymění řidičáky
Bádensko−Württembersko při−
šlo se zajímavým nápadem
v rámci eliminace vážných
a fatálních nehod, které způso−
bují řidiči senioři. Tento krok
vítají jak policisté, tak i sami
mnozí důchodci. Řidiči starší
65 let si mohou vyměnit řidičá−
ky na jeden rok za jízdenku
zdarma na hromadnou dopra−
vu. Podle statistik totiž víc než
třetina usmrcených účastníků
dopravy i se smrtelnými ná−
sledky jsou právě v tomto
a starším věku. Velká část
těch, kteří se k výměně odhod−
lali, si nápad nyní pochvalují.
10

chom dále rozšířili ty současné pro−
story,“ uvedl ředitel centra Marek
Wohlgemuth.
Stavba navazuje věkovou sklad−
bou klientů na současnou péči.
„Děti, které k nám začaly před léty
chodit, už dospěly a jen některým

z nich se podařilo
integrovat se,“ po−
dotkl ředitel.
Arpida získala na
stavbu evropskou
dotaci z IROP ve
výši 51 milionů ko−
run. Další podpo−
ru slíbil Jihočeský
kraj a město České
Budějovice. Přibliž−
ně 30 milionů korun by však ráda
Arpida získala pomocí benefičních
aktivit a sbírky.
Lidé mohou stavbu podpořit fi−
nančním darem na webu projektu.
Kvůli němu vznikla i píseň Papírový
lodě, když text napsal držitel ceny

Magnesia Litera Robin Král a zpívají
v ní například Tomáš Klus, Kateřina
Marie Tichá, frontman kapely Vy−
psaná Fixa Márdi, Pokáč nebo pa−
tron centra Arpida herec Jiří Mádl.
Ve speciálních Arpida dresech ode−
hrají 23. prosince charitativní utkání
extraligoví hokejisté HC Motor
České Budějovice.
„Nikdo z nás neví, kdy bude služby
Arpidy potřebovat. Stačí zlomek vte−
řiny a naše životy se mohou napro−
sto změnit. Proto je důležité podobné
projekty podporovat,“ uvedl jihočes−
ký hejtman Martin Kuba. Arpida exis−
tuje od roku 1993. Denně ji navště−
vuje přibližně 170 klientů a dalších
3000 lidí využívá její služby.
(pru)

Jako Pat a Mat: Hubil krtka a málem zemřel

Za takový ´kutilský počin´ by se
rozhodně nemuseli stydět ani zná−
mí nešikové Pat a Mat. Bohužel
v případě 45letého muže z Česko−
budějovicka skončil jeho pokus
o vyhubení krtka málem velmi tra−
gicky. To, co majitel zahrady zkou−
šel, přišlo policistům i záchra−
nářům nejenom nenormální, ale
svým způsobem i vtipné, i když do
smíchu jim rozhodně nebylo.
Muž se totiž pokusil o zničení krt−
ka pyrotechnikou. Ovšem takové
síly, s níž pracují pouze profesioná−
lové. Výbušnina muže vážně porani−
la a záchranáři jej převezli se zlome−
nýma nohama do nemocnice.
„Muž petardu vložil do krtinců,
„zajistil“ betonovou dlaždicí a na té
stál. Doporučená vzdálenost při
profesionálním odpalu tohoto
typu pyrotechniky je přitom mini−
málně 25 metrů,“ uvedl ke kurióz−

nímu případu jihočeský policejní
mluvčí Jiří Matzner.
Nejenomže výbuch způsobil na
zahradě zhruba metrovou jámu, ale
policisté na místě našli kusy roztr−
hané betonové dlaždice ve vzdále−
nosti 20 metrů od místa exploze.
„Stačilo málo a muž by tento po−
divný pokus nepřežil. Bylo snad
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zázrakem, že skončil se zraněními,
s jakými skončil,“ dodali i záchranáři.
Léčba nešiky si vyžádá mnoho
týdnů, trvalé následky mít snad ne−
bude. Jeho počin je každopádně
odstrašujícím příkladem toho, jak
škodlivé hlodavce a jinou havěť
rozhodně nehubit.
(pru), foto archiv
Rozhled – Jižní Čechy 12/2021

Kapři i stromky zdraží, ale jak kde

Zatímco jihočeští rybáři už před
dvěma měsíci avizovali, že cena
vánočních ryb, nejenom kaprů, bu−
de letos o něco vyšší, prodejci
stromků nejsou jednotní. Někde
oznámili navýšení o deset až dva−
cet korun, jinde ceny zachovali.
„Ta cena by neměla být výrazně
vyšší než v předchozích letech.
Pokud se někde stane, že si zákaz−
ník pár korun připlatí, je to možné,
ale nemělo by to být nějak zásadní,“
uvedli pěstitelé.
Náklady na jejich produkci by
mohly být vyšší jen co se týče vyš−
ších cen pohonných hmot. Růst
stromů totiž neovlivňují ceny elektři−
ny či plynu. Alespoň ne přímo.
Vánoční stromky ze zdejších plantá−
ží putují jednak na domácí trhy, ale
také do dalších zemí, jako je Polsko,
Maďarsko, Ukrajina, Dánsko, Belgie
nebo Holandsko.
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sousedů

První komunistická
starostka

Metr až metr a půl vysoká jedle
vyjde na zhruba 300 – 400 korun,
podle druhu a kvality, dvoumetrový
strom pak kolem 500 až 800 korun.
„Je to jak kde a záleží, o jaký druh
stromu se jedná. My třeba budeme
mít ceny stejné jako vloni,“ dodala
prodejkyně z Českých Budějovic od

jednoho ze zdejších hypermarketů.
Zatímco někteří stále nedají na živé
stromky dopustit, jiní přešli na umě−
lé. Ovšem jsou i tací, kteří se po le−
tech, kdy měli doma stromek umělý,
byť realisticky vypadající, přešli zase
zpět k rostlému.
„Pak jsou i ti, kteří vyměnili klasic−
ký stromek ve stojanu za ten v kon−
tejneru, tedy v květináči. Někteří ho
pak vysadí na zahradě nebo někde
u lesa, jiní si jej nechávají přes rok
na zahradě a dají domů, dokud to
výška dovolí, jen na Vánoce,“ dodal
Josef Klimeš, jeden z prodejců.
Lesníci na jihu Čech zároveň jako
každý rok přistupují i k ochraně ma−
lých a menších jehličnanů před ne−
nechavci, kteří si chtějí jít do lesa
uříznout svůj vlastní. Buď je znehod−
nocují prostříháním, aby stromky
nebyly esteticky hezké, nebo je po−
stříkají speciálním roztokem. Ten
pak poté, co si je zloděj přinese do−
mů, zachvátí byt či dům nesnesitel−
ným zápachem.
(pru)

Silničáři se zásobili dopředu

Posypovou sůl i drť ještě za letní
ceny pořídili do skladů jihočeští
silničáři. Tím mohli ušetřit až mili−
ony korun. Nově se v zimě budou
starat o jihočeskou část rozestavě−
né dálnice D4. Celkem mají asi
200 tras. Mají nové haly ve Vyšším
Brodě a u Vodňan, do konce roku
přibude další ve Volarech.
„Na zimu máme asi 37 000 tun
posypové soli a 55.000 tun drcené−
ho kameniva a písků. To vše za více
než 100 milionů korun. Sůl bereme
od dvou dodavatelů z německých
dolů, výběrová řízení na ně jsme vy−
psali v létě,“ uvedla ředitelka Správy
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a údržby silnic Jihočeského kraje
Andrea Jankovcová.
Cena za tunu meziročně stoupla
asi o padesátikorunu, teď se pro−
dává zhruba za 1600 korun, ale
cestáři nakoupili naštěstí ještě za
staré ceny.
Uplynulá zima vyšla silničáře
na jihu Čech na skoro 250 milionů
korun. Letos, pokud se zásadně
nezmění počasí, počítají s po−
dobnou částkou.
„V letošní zimní sezóně nasadíme
15 nových sypačů, pořídíme i čtyři
nové nakladače. Zaměstnáváme na
750 lidí,“ dodala ředitelka.

Mírné změny připravila i firma
FCC České Budějovice, která se
v krajském městě stará o zimní
údržbu. Po zkušenostech z přede−
šlých zim posílí ruční údržbu.
„Zejména u přechodů pro chod−
ce, zastávek MHD, úzkých chodníků
nebo vozovky v místě zpomalova−
cích polštářů v parkovacích zó−
nách,“ uvedla mluvčí firmy Kristina
Jakubcová. Stejně jako loni použije
společnost na posyp chodníků
štěrkovou drť. Osvědčila se lépe než
písek, jenž třeba při ledovce zůstal
na chodnících zalitý v souvislé vrst−
vě ledu.
(pru)
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Štýrský Hradec, tedy rakouský
Graz se dočkal kuriózní poli−
tické situace. Poprvé v historii
bude stát v jeho čele žena, kte−
rá je navíc členkou tamní ko−
munistické strany.
Zastupitelstvo města zvolilo
do čela Grazu Elke Kahrovou,
která volbou KPÖ, Zelených
a SPÖ nahradila svého dlouho−
letého lidoveckého předchůd−
ce Siegfrieda Nagla. Kuriozi −
tou v demokratické a katolické
alpské zemi je, že jde o první
komunistickou starostkou v Ra−
kousku v historii.

Znají nejkrásnější
památky
Rakousko už zná své nej −
krásnější hrady nebo zámky.
Pro vozovatelé památek nyní
doufají, že jim tento žebříček,
v němž na sociálních sítích
hlasovali, přiláká ještě více
návštěvníků než doposud. Me−
zi rakouskými nejoblíbenějšími
hrady a zámky vedou vídeňské
– Hofburg a Schönbrunn, ná−
sledovány Hohensalzburgem,
Mirabellem a Hellbrunnem
v Salcburku, Eggenbergem ve
Štýrském Hradci a do první
desítky se dostal také hrad
Clam v Klamu v Mühlviertlu.

Hodně nehod
elektrokol
Rakousko je zemí, která je
cyklistům velmi nakloněná,
nicméně rok od roku přibývá
případů, kdy se lidé vybourají.
V posledních letech v tom zá−
sadní roli hrají i elektrokola.
Ročně se v zemi zraní přes
30 000 cyklistů tak vážně, že
potřebují ošetření v nemocni−
cích. Při nehodách ohlášených
policii je zraněných ročně ko−
lem 8500. Jen loni zahynulo
40 kolařů, z toho každý druhý
na e−kole. Podle odborníků je
jízda na bicyklech rizikovější
než na motorce nebo v autě.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jak se vám bude dařit v roce TYGRA
Co na Vás čeká podle taoistické (čín−
ské) astrologie? Z prastaré čínské
astrologie vzešel před mnoha a mno−
ha lety čínský horoskop. Má 12 růz−
ných zvířecích znamení, jejichž nad−
vláda se obměňuje vždy po roce.
Čínský rok se mění v průběhu ledna–
února. V roce 2022 nad námi bude
bdít znamení Tygra.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení
v roce 2022
Vedle názvu znamení jsou uvedeny
roky narození, kterých se to týká.

Rok 2022 = Rok Tygra

KRYSA

1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Krysa se necítí dobře ve společnosti
Tygra, protože mu nedůvěřuje a nesná−
ší jeho impulsivitu. Na to, aby sama
jednala ukvapeně, je příliš uvážlivá
a vypočítavá. Tygr zase vidí krysí šetr−
nost jako něco laciného.
Pro osoby narozené ve znamení Krysy
bude rok Tygra převážně dobrý, i když
Krysa může být zaskočena impulsi−
vitou tygřího vlivu. Proto je dobré se
držet při zemi, vyhnout se střetům
a zejména soudním sporům. To se ne−
týká cestování a partnerských vztahů,
i když se žárlivostí je dobré počítat.
Bylo by dobré nepodceňovat nepřá−
tele. Ve vztazích je možné plánovat ro−
dinu. Bude to rok na prosazování změn
a získávání nových zkušeností.

BUVOL

1913, 1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Buvol vnímá Tygra jako nedůvěryhod−
nou, troufalou a příliš impulzivní oso−
bu. Tito dva se neshodují v názorech,
cílech a nenalézají jeden pro druhého
porozumění. Oba jsou silní, mocní
a nehodlají ustoupit ze svých pozic.
Buvol bude trvat na svém vítězství
a také vyhraje.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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Buvol je s Tygrem v nepříjemném spo−
jení pán – sluha. I když je Buvol pán,
výhody to přinášet nemusí. V takovém
spojení není prostor pro cit. V roce
2022 lze očekávat zvraty – negativní
i pozitivní. Vidím rok 2022 jako
na houpačce. Proto je lepší
se snažit udržet co má−
te a vyhnout se ris−
kování a experi−
mentům. Ve vzta−
zích by mohlo
dojít k zabloko−
vání různých sil
a energií, což by
vedlo k zahoř−
klosti a odcizení.
Proto hodně spor−
tujte a meditujte.
Získáte poznání o po−
třebě pokory a přesvěd−
čení o vlastní pomíjivosti.

TYGR

1914, 1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Dva tuláci Tygři potřebují prostor pro
své toulky. Pokud chtějí žít vedle sebe,
musejí umět slevit ze svých mocen−
ských požadavků a ze své neústup−
nosti a nalézt kompromis přijatelný pro
oba. Je na místě, aby si hlídali svůj
finanční rozpočet.
Rok 2022 je rokem Tygra, proto je do−
bré do svých narozenin dořešit nevyře−
šené. Pak lze očekávat štěstí, uznání,
podporu, velkorysost, tvořivost, dobré
nápady. Tvořivá síla může být využita
ke zbavení se psychických, ale i fyzic−
kých okovů. Finance mějte pod kontro−
lou. Zkuste štěstí v obchodním světě
a třeba i v loterii. Pokud budete po−
stupovat moudře, splní se vaše sny. To
se bohužel netýká soudních sporů.
Těm je lepší se vyhnout.

ZAJÍC

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Ačkoli Zajíc se může obdivovat dyna−
mičnosti Tygra, Tygr si nebude Zajíce
vážit. Tygr nemá chuť přizpůsobovat
svůj temperament jemné zaječí pova−
ze. Zajíc touží po klidu a bezpečí. Žít po
boku Tygra by pro něj byla nekonečná
oběť a utrpení.
Tygr je schopen Zajíce sežrat. Energie
roku Tygra se dostává do přímého roz−
poru s mírumilovnou povahou Zajíce.
Proto je dobré se jako Zajíc držet toho,
co máme a určitě neriskovat a nezkou−
šet nové věci. Je třeba být nenápadný
a neupoutávat pozornost Tygra. Ne−
muselo by to dopadnout dobře.

DRAK

1904, 1016, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Nebojácný Drak a odvážný Tygr sdílejí
společnou lásku k cestování, pokroko−
vým idejím a žízeň po napětí. Oba dva
si váží nezávislosti a svobody,
takže ani jeden z nich se
nestává dominantním
vůči druhému. Po−
kud spolupracují,
tvoří dobrý a vy−
rovnaný tým.
Rok Tygra bude
Drakovi přiná−
šet pohyb, změ−
ny a díky tomu
prchavá přátel−
ství. Je dobré po−
čítat s tím, že nebu−
de vše běžet tak hlad−
ce, jak je Drak zvyklý.
Bude platit, že vždy je něco
za něco. Týkat by se to nemuselo rodi−
ny a stávajících vztahů, pokud budete
jednat s tolerancí a ohleduplností. Ale
v jiných oblastech života na štěstí není
dobré spoléhat. Očekávat můžete jen
tolik, kolik budete ochotni dát.

HAD

OVCE

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Silný Tygr se může stát tím nejlepším
partnerem Koně. Odpovídají si emoč−
ně i sexuálně. Oba sdílejí stejnou sym−
patii vůči radovánkám, mají rádi vzru−
šení, divoké dobrodružství a cestová−
ní. Baví se spolu otevřeně a přímo.
Jejich počáteční sexuální přitažlivost
nevyprchá ani po letech.
Protože Tygr je nejlepším přítelem
Koně, bude se vše dařit. Kůň je dost
temperamentní, tak by neškodilo se
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1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Tygr má mnoho co nabídnout svému
ovčímu partnerovi. Předvádí mu svou
odvahu chopit se rizika a ukazuje mu,
jak pěstovat sebedůvěru. Ale Tygr bu−
de Ovci považovat za příliš sentimen−
tálního partnera.
Ovce (Koza) je sluhou Tygra. V tomto
vztahu není prostor pro cit a jde jen
o závislosti. Proto je dobré dávat větší
pozor, protože lidé narození ve zname−
ní Ovce by mohli přijít o peníze. Stejně
tak hrozí, že se promrhá vynaložená
energie na cokoliv: vztahy, práci, pod−
nikání. Užívejte toho, co máte. Neris−
kujte, do investic se raději nepouštějte
a nezačínejte nové projekty. Ale je to
dobrý rok na utužení zdraví, a pokud
existuje zdravotní problém, je dobré
období na uzdravení.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Had obdivuje Tygrův fyzický zjev
a Tygr bývá uchvácen okouzlujícím pů−
vabem hadí samičky. Ale Had se v zá−
sadě k Tygrovi nehodí. Had si rád po−
kládá otázky a zvažuje co a jak, zatím−
co Tygr jedná impulsivně.
Lidé narození ve znamení Hada musejí
počítat s tím, že vše „co zasejí“ se vrá−
tí a okolí bude dělat potíže. Tygří neote−
sanost se bude dotýkat citlivé a umě−
lecky založené povaze Hada. Je dobré
se vyhnout sporům a soudním jedná−
ním. Ani na úřadech to nedopadne
dle představ Hada. Proto je dobré
zůstat v klidu a s nápady vyrukovat až
v lepších časech.

KŮŇ

trochu ovládat, protože pokazit se vše
může lehce. Hůře se to napravuje.
I když se něco hned nepodaří, není do−
bré se vzdávat předem, vše nakonec
dopadne dobře. Neměl by být problém
se zdravím a rýsuje se možnost vydě−
lat i hodně peněz.

OPICE

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tygr je nejhorším společníkem Opice.
Je příliš dominantní, autoritativní a ma−
jetnický, než aby mohl žít po boku
Opice, která se odmítá komukoliv kla−
nět. Jelikož jsou oba tvrdohlaví a ne−
ústupní ze svých pozic, lze očekávat
mocenský boj. Pro Opici je lepší se vy−
hnout svému protivníku, Tygrovi!
Opice je v opozici s Tygrem, proto
všechno bude jinak. Opice je zvyklá, že
se vše točí jen okolo ní, ale v roce
Tygra je lepší spíše ustupovat, což se
Opici nechce. V roce 2022 bude pro
Opici platit, že když uteče, vyhraje.
Není dobré se pouštět do nových věcí,
rozumnější bude užívat, co máte a ne−
snažit se riskovat nová dobrodružství.
Opice by měla krotit svoji namyšlenost
a povýšenost, protože při pozdě zpo−
zorované beznadějnosti nějaké situace
může dojít k onemocnění psychoso−
matického charakteru.

KOHOUT

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tyto dvě osobnosti nevědí, jak se
k sobě přiblížit. Kohout rád zazáří, ale
dominantní Tygr zastíní i toho nejjas−
nějšího Kohouta. A tak není divu, 4
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Stanislav Brázda
4že se mezi nimi odehrává boj
o moc. Kohout by si měl hledat part−
nera jinde a pro tentokrát ustoupit.
Kohout je bojovník a v roce Tygra ne−
má šanci něco vybojovat a mohl by
utrpět ztráty, na které není zvyklý.
Jeho „stádu slepic“ by mohl bojovný
Tygr hodně nepříjemně načechrat pe−
ří. Proto je lepší se stáhnout do svého
teritoria a utužovat co vybudoval.
Bude dobré období na vztahy. Do jeho
„kurníku“ Tygr nepoleze. Asi by neby−
lo dobré moc cestovat, lépe bude pro
Kohouta „dělat se neviditelným“.

PES

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Tygr může být tím nejvhodnějším
partnerem Psa. Je tvořivý, podně−
cující a zábavný. Navíc tito dva jsou
oddáni altruistickým a humanitár−
ním idejím, takže se většinou shod−
nou na společných cílech a hodno−
tách. Hodí se k sobě jak po fyzické,
tak i emoční stránce.
Lidem narozeným ve znamení Psa
se bude dařit, protože Tygr je jejich
nejlepší společník. Energie Tygra bu−
de Psa motivovat v mnoha jeho po−
stojích. Díky svému nadšení se Pes
zbaví pesimismu a negativistického
smýšlení nastřádaného v uplynulých
letech. Bude to rok radosti, dobrých
a realizovatelných nápadů a setkává−
ní se zajímavými lidmi. Jediné, na co
bude třeba dávat pozor, je to, aby
v náhlé euforii jste nepodepsali špat−
nou smlouvu či nepodlehli podvodné
nabídce. Ohledně peněz bude platit,
ne dvakrát, ale třikrát měř a jednou
řež. V oblasti vztahů dávejte velký
pozor! Ne všichni jsou tak dobří jako
Psi. Můžete se setkat s nespolehli−
vostí, náladovostí, neupřímností.
1922, 1934, 1946, 1958,
KANEC 1910,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Kanec a Tygr budou spolu šťastní.
Kanec má porozumění pro vznešené
ideály Tygra a Tygr vítá stabilitu
a integritu, kterou do vztahu vnáší
Kanec. Tygr dává Kanci možnost
vyniknout a za to si užívá slastných
chvil v jeho blízkosti.
Pro Kance, stejně jako pro Psa, je
Tygr nejvhodnějším společníkem.
Proto rok 2022 bude pro Kance do−
brý. Bude to vzrušující rok, vhodný na
cestování a nové začátky. Jen je do−
bré mít pod kontrolou finance. V roce
2022 budete mít štěstí na nové par−
tnerské vztahy. Bude platit, že štěstí
přeje připraveným. Nastal také vhod−
ný čas na sklizeň plodů vaší práce.
Všem přeji hodně štěstí, pohody,
lásky a zdraví. Stanislav Brázda
Rozhled – Jižní Čechy 12/2021

Spor o strakonické teplo trvá

Strakonická teplárna podala k Úřa−
du pro ochranu hospodářské sou−
těže podnět, aby provedl dozor
v Energetickém regulačním úřadu.
Podle teplárny se některé kroky
ERÚ vůči ní rovnají šikaně. Teplár−
na letos několikrát přerušila do−
dávky firmě Energo, která záso−
buje i přes 250 bytů na sídlišti
Šumavská ve Strakonicích. Jeho
obyvatelé tak byli opakovaně bez
tepla a teplé vody.
Teplárna a Energo vedou
spor o platby za odběry, věc
řeší soudy i ERÚ. Ten již dříve
podal kvůli přerušeným do−
dávkám tepla trestní oznáme−
ní na starostu i vedení teplár−
ny za „bezohledný postup vů−
či spotřebitelům“. I sami oby−
vatelé bytů nechápali, proč si
je město a teplárna berou jako
rukojmí a spor si nevyřeší
mezi sebou, když oni zálohy
pravidelně platí.
„Kdyby si hlupáci na radni−
cích jak ve Strakonicích, ale
i dalších městech dříve neroz−
prodali různým firmám teplofi−
kanční, vodovodní a další sítě, ne−
muselo by se tohle řešit. Tady ten
případ jasně ukazuje, co to způsobi−
lo,“ zhodnotil situaci jeden z občanů
postižených bytů.
Podle teplárny jedná ERÚ ve spo−
ru teplárny a společnosti Energo
dlouhodobě nestandardně a vyluču−
je hospodářskou soutěž na energe−
tickém trhu ve městě.
„To byla normální šikana, kterou
Energetický regulační úřad na tep−
lárnu dělal. Své pravomoci pracov−
níci ERÚ dlouhodobě překračují, ať
již nevědomě, nebo úmyslně s cílem
teplárnu poškodit, respektive zvý−
hodnit Energo,“ řekl generální ředitel
teplárny Pavel Hřídel.

Energetický úřad podle něj dlou−
hodobě zamítal návrhy teplárny.
Nyní začal podle Hřídela odpovídat
na dotazy a žádosti teplárny staré
i osm měsíců.
ERÚ uvedl, že kontroly dělá na
základě zákona, aby problém vy−
řešil. Důvodem je podezření, že se
porušuje zákon.
„Zdaleka ne všechny kontroly se
přitom týkají sporu teplárny s dis−

„Nesplnili zákonné podmínky, aby
mohli celou tuto akci provádět. My
jsme upozornili na nedostatky ve
stavebním řízení a stavební úřad
akci zastavil a postoupil na Jiho−
český kraj,“ uvedl Němeček.
Město jako většinový vlastník
teplárny chce získat licenci pro svou
městskou společnost Přádelna. Ta
by fungovala jako odběratel a doda−
vatel energií. Teplárna by dodávala

tributorem Energo Strakonice. Roz−
hodně tedy nejde o bezdůvodnou
šikanu, což je dojem, který se
teplár na snaží účelově vyvolat,“
uvedli zástupci úřadu s tím, že bliž−
ší vyjádře ní nemůže poskytnout
i proto, že teplárna již dříve úřadu
vyčítala, že porušil mlčenlivost,
jakmile reagoval.
Na jaře strakoničtí zastupitelé
schválili, že město půjčí bezúročně
deset milionů korun teplárně.
Firma chtěla postavit teplovod na
sídliště Šumavská a do lokality
archeologa Dubského. Radnice by
tak vyřešila spor. Podle Hřídela ale
stavbu blokuje jednatel Energa
Roman Němeček.

Přádelně, Přádelna dále Energu.
Nutné ale je, aby město od ERÚ
získalo licenci. Pavel Hřídel za
Teplárnu Strakonice ale dodal, že
Energetický úřad promeškal lhůty,
do nichž měl rozhodnout.
Obyvatelé 250 bytů jen doufají, že
letošní zimu budou mít klidnou a ni−
kdo jim nebude za jejich peníze
teplo vypínat. „Pokud není schopno
vedení radnice s městskou teplár−
nou a tou firmou se za více než rok
dohodnout, měli by se vzdát svých
funkcí. Je to šaškárna a pouze šika−
na nás obyvatele města, kteří nic
nezpůsobili,“ dodala další obyvatel−
ka, která si z pochopitelných důvodů
nepřála být jmenována.
(pru)

Průtah Pískem dokončí příští rok

Opravu silnice I/20 na průtahu
Pískem dokončí Ředitelství silnic
a dálnic v příštím roce. Téměř
čtyři kilometry dlouhý úsek chtělo
původně opravit do konce listo−
padu, stav některých částí byl
ale horší, než silničáři před −
pokládali.
„Teď je úsek průjezdný, práce
znovu začnou na jaře, potrvají mě−
síc,“ uvedl Adam Koloušek z česko−

budějovické pobočky ŘSD. Správci
silnic zjistili, že na komunikaci jsou
problémy, s nimiž projektová doku−
mentace nepočítala. Stavba se tak
zkomplikovala.
„Stav podkladních vrstev u ně−
kterých sjezdů z hlavního tahu byl
horší, než se původně předpoklá−
dalo. Oprava se tak musela v těch−
to úsecích udělat jinou technologií,
a tím se podle Kolouška stavba zdr−
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žela,“ dodal Koloušek. Zbývající
úsek před sjezdem na Tábor do−
končí příští rok. Práce začnou na
jaře, potrvají měsíc a budou se dě−
lat za provozu.
Tah I/20 v Písku začalo ŘSD
opravovat v srpnu. Práce pláno −
valo na 100 dní, počítalo s náklady
93,5 milionu korun bez DPH.
Zda se práce prodraží, není vylou−
čeno.
(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

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

l

Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Ome−
ga, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porcelánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 21056
KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek a ná−
bytek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21079

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte− doprava
zajištěna. Tel.: 603383211
PM 21049
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 21050
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KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21080

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

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk,
850 Kč za prostorový
metr. Tel.:604867469.
PM 21051
PRODÁM silniční betono−
vé panely, rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnu−
té stropní panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Mož−
nost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 21047

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a starožitný nábytek a byto−
vé doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 21081

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů.
Pěkné čisté zánovní od
1.500
Kč.
Tel.
777204389. RR 21905

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů.
Pěkné čisté zánovní od
1.500
Kč.
Tel.
722660668. RR 21906

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo−
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 21046
PRODÁM
zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Tel.: 604867469 PM
21048

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

l
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SBĚRATEL koupí sta−
ré motocykly ČZ,
JAWA, OGAR, skútr
ČZ, moped STADION
i jiné značky, kom−
pletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré tech−
nické průkazy a jinou
technickou
doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tel.:
603237242 e−mail:
flemet@seznam. cz.
RR 21428

JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv sta−
vu, i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a seriozní
jednání. Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@seznam.cz.
RR 21091

NABÍZÍM zednické prá−
ce dohodou, včetně
obkladů a dlažeb na tele−
fon: 776434705. RR
21545
ELEKTRIKÁŘ – pro
oblast Sušice, Horaž −
ďovice,
Strakonice
a okolí, bližší informace
po telefonu 774079111.
RR 21055
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PROVÁDÍM
zednické
práce – omítky, malířské
práce, kompletní rekon−
strukce bytového jádra,
obklady, dlažby, bourací
práce a dal ší práce
dle domluvy. Strakonice
a okolí do 40 km. Ro −
zum né
ceny.
Tel.
721757399. RR 21190

l

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde

13. 12. 2021

Inzerát můžete podat elektronicky
na e−mail:
sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Zaplatit inzerci můžete bankovním
převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

Na výstavu do Černé kuchyně
Tradiční vánoční výstava Mu−
zea středního Pootaví je k vi−
dění v Černé kuchyni strako−
nického hradu. Vloni její ná−
vštěvu překazila covidová
epidemie, proto návštěvníci
mohli využít jen on−
line prohlídku. Letos
už se zahájení tre−
filo mimo lockdown,
a tak proběhla i kla−
sická vernisáž.
Výstava zdaleka ne−
připomíná jen vánoční
zvyky a obyčeje, ale
všímá si zimních ra−
dovánek a zvyků. Sou−

částí výstavy je také expozice
vánočních stromečků, které
zdobily školy nebo domovy se−
niorů z regionu.
„Jde o tradiční výstavu, ale
netradiční v tom, že letos oprav−

du lidé mohou přijít. Máme z to−
ho radost a doufáme, že se ex−
pozice bude lidem líbit. Vánoce
jsou nejkrásnějšími svátky v ro−
ce, zvláště pro děti, a i pro ně je
z části určena. Budeme se na
všechny moc těšit,“
řekli zástupci muzea.
K vidění jsou ukázky
cukroví, jak trávili
Vánoce naši předkové,
na čem lyžovali, brusli−
li, ale i rozmanitou ex−
pozici ozdob, které vy−
robily děti ze strakonic−
kých mateřských škol.
(pru)

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 3. prosince 2021
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