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Na jihu Čech chystají nový film

Možná přijde i kouzelník, Největší bylo, když mi moji kolegové a ka− Vltavou a od mládí jezdím také na
z Pierotů, Iluzionista, Donšajni, to marádi René Kekely a režisér a spo− Orlík, na ryby a relaxovat. Jsem tedy
jsou slavné tituly, které vznikaly luproducent Libor Adam při obhlíd− ráda, že budeme na jihu Čech natá−
v minulosti v jihočeském Táboře. kách nádherně zrekonstruovaného čet, protože to bude moje filmovací
Jak slavný televizní zábavný pořad, historického města říkali: „Víš, za− premiéra v tomhle kraji,“ svěřila se
tak hollywoodský trhák nebo posled− čátkem 80. let tudy procházel tehdy Kateřina Brožová.
„Zatím nechci prozradit více,
ní film Jiřího Menzela proslavi−
než je nutné, ale půjde o roman−
li ještě více táborské Divadlo
tické drama, v němž se kdekdo
Oskara Nedbala. Je zcela uni−
pozná a pochopí, že i atraktivní
kátní – má jedno jeviště a dvě
žena, atraktivního povolání
hlediště. Nyní se právě zde
a z atraktivního prostředí, může
a také v samotném městě
prožívat a prožívá úplně obyčej−
připravuje natáčení nového
né věci, které zažívají tisíce ji−
českého filmu Principálka.
ných. Chybět nebude napětí,
„Jde o film z divadelního
drama, romantika i špetka hu−
prostředí, který tu ve formě,
moru, ale především velmi zají−
v jaké má vzniknout, ještě ne−
mavé divadelní prostředí. Rádi
byl. Bude velmi atraktivně ob−
bychom, pokud vše dobře půj−
sazen, ale zatím můžeme
de, natáčeli od léta a vše by se
prozradit jen to, že hlavní
mělo odehrávat v reáliích,“ upře−
roli ztvární asi nejkrásnější
snil spoluproducent a režisér
česká herečka Kateřina
Brožová,“ prozradil Rozhledu René Kekely, Kateřina Brožová a Libor Adam na Libor Adam, který má na svém
René Kekely, autor námětu, předobhlídkách v Táboře, kde by se měl nový film kontě velmi povedený a v kinech
Foto: archiv Brokat production i televizi sledovaný snímek podle
spoluautor scénáře a také realizovat.
jeden z producentů za společnost začínající Zdeněk Troška coby po− skutečné události s názvem Můj pří−
mocný režisér s velkou hvězdou běh s Vlastinou Svátkovou a Sašou
Brokat production.
Sama Kateřina Brožová, která má Barbrou Streisand, když hledali lo− Rašilovem v hlavních rolích. Ten kro−
k jižním Čechách daleko bližší vztah, kace pro film, který i sama produko− mě kina a televize odešel i do něko−
než si kdo vůbec může myslet, se vala Yentl (nakonec snímek vznikl lika zemí, včetně USA.
„Byl to tak první český film, který
také na scénáři podílí, stejně jako na převážně v Žatci), no a teď se tu pro−
cházíme s Brožovou,“ usmívala se jsme prodali do Ameriky i s originál
přípravných pracích.
„Moc se na to těším a jsem nad− empatická herečka, která na jih americkým dabingem,“ podotkl
Libor Adam.
šena, že bychom měli celovečerní Čech jezdí od svého dětství.
Nový film Principálka je původním
„S rodiči jsem jezdila do rekreač−
snímek natáčet celý v Táboře a oko−
lí. Je to nádherné město a vtipné ního zařízení Hněvkovice u Týna nad námětem i scénářem a nekopíruje
žádný jiný příběh. Reflektuje na sou−
časná osobní i společenská témata.
A podle tvůrců tam nechybí nic, co
rozhodně zaujme…
„Chceme tím kromě jiného také
ukázat krásy jižních Čech a nádher−
ně zrekonstruovaného historického
centra Tábora. Právě i jednotlivé
detaily, uličky, domy, nebo třeba kaš−
ny, kterých je jen v centru asi nejvíce
na jihu Čech, bychom rádi zvýraznili
v příběhu, který můžeme zařadit do
žánru romantického dramatu,“ dodal
spoluautor René Kekely.
Pokud vše půjde podle představ,
do kin by se nový český snímek měl
dostat v roce 2023.
(pru)

Advent
i s omezením

Letošní advent na českobudě−
jovickém námětí měl být vel−
kolepý. Ovšem kvůli covido−
vým opatřením a vládním zá−
kazům musel být hodně oseka−
ný. I tak ale vánoční městečko
letos vůbec poprvé zdobí jedna
netradiční atrakce, kterou může
využít každý, kdo se přijde po−
kochat atmosférou.
Letošní nepřehlédnutelnou
novinkou je vyhlídkové, 16 met−
rů vysoké vánoční kolo, které se
poprvé roztočilo o víkendu.
V provozu je denně od 10 do
20 hodin.

„Návštěvníci si tak mohou
užít pohled na adventní městeč−
ko z nové perspektivy. Celková
kapacita je pak 40 míst a jízda
trvá přibližně pět minut,“ uvedla
za pořádající agenturu Lenka
Střítecká.
Kromě toho je náměstí i klu−
ziště. To má fungovat až do
Třech králů. „To, že jsme přišli
o to podstatné, tedy stánky
a doprovodný program, je
smutné a nepochopitelné. Vláda
svými nesmyslnými nařízeními
zkazila předvánoční atmosféru.
Jen doufáme, že alespoň tohle
bude pro návštěvníky zpří−
jemnění,“ dodala Střítecká.

Chtěl podplatit
lékaře
Kuriózní případ vyšetřují jiho−
čeští kriminalisté. Osmapade −
sátiletý muž chtěl prodloužil
nemo censkou, šel na to ale
špatně, a to tak, že důkazy, že
chtěl podplatit úředníky, se ne−
dají zpochybnit. Sám si přivodil
trestní stíhání a může jít i do vě−
zení. Muž v úmyslu získat delší
nemocenskou zdravotnickému
zařízení ke své propouštění
zprávě přidal obálku s vloženou
finanční částkou. S nabídkou
úplatku neuspěl, a tak peníze
poslal poštou na sociálku. Teď
může dostat až dva roky vězení.

Kvůli energiím
zdraží
Kauza Bohemia Energy ovlivňuje
i kulturu. Například organizace
Volyňská kultura, která odebírala
energii od zkrachovalé firmy,
musí teď zdražovat pronájem
prostor. Kulturní organizace platí
dočasně o sto procent vyšší
ceny energií. Jako jiní skončila
u takzvaného dodavatele posled−
ní instance. Na energie má pro
příští rok určenou asi osminu
rozpočtu. Kvůli rostoucím nákla−
dům zdraží ceny pronájmů. Na to
doplatí pořadatelé, kteří už nyní
sotva mohou pořádat akce kvůli
dopadům covidové pandemie.

Zdeněk Troška prý končí…
Co bude dál?

Zdeněk Troška

Režisér Zdeněk Troška, rodák
z jižních Čech, jehož skutečným
domovem jsou jím proslavené
Hoštice u Volyně, končí. Užívá si
prý důchodu a ohlásil konec fil−
mařské kariéry. Opravdu? A co
bude dělat dál?
Troška, který zanedlouho oslaví
své sedmdesátiny říká že „toho
bylo dost a bylo to fajn, ale stači−
lo“. Tomu se však ale nechce ani
věřit. A zrovna nyní, v době vá−
noční, kdy televize odvysílají jeho
slavné pohádky, tvrdí, že dál už
natáčet nechce.
„Nikdy neříkám nikdy, ale teď to
tak je. Už jsem si řekl i po několika
zkušenostech z několika jednání, že

se nebráním, ale nemám zapotřebí
už dělat věci za každou cenu,“ svěřil
se Rozhledu režisér a scénárista.
„Zimu rád nemám, Vánoce ne−
musím, ale nikomu to neberu.
Samozřejmě, že je doma v rodině
slavíme, protože jsou tam malé
děti a sejdeme se všichni u stolu.
Tedy, všichni už ne, protože ma−
minka a tatínek před pár lety ode−
šli, nicméně bratr se švagrovou,
jeho děti a vnoučata. A je nám fajn.
Na naše myslím pořád, zvlášť na

Zdeněk Troška se už těší na jaro a léto a o Vánocích nejvíce bude myslet
na své rodiče, především milovanou maminku Růženku.

Nechtějí mrazící
halu
Část obyvatel Svatkovic na
Písecku má kvůli budoucí skla−
dové mrazící hale obavy z hluku
i obavy o vodu. Majitel pozem−
ku ale podobné věci odmítá
a poukazuje na to, že v projektu,
o kterém dopředu věděli, před−
tím problémy neřešili. Až nyní.
Mrazírenská hala by měla stát
několik set metrů od nejbližší
zástavby. Po neúspěšném hle−
dání lokalit se rozhodl majitel
společnosti, že nakonec projekt
postaví na vlastních pozemcích
právě u Svatkovic. Kromě hluku
a zvýšené dopravy se místní
bojí o vodu, kterou mrazírna
bude potřebovat ve velkém.
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Zdeněk Troška ve své pracovně

tohle nemám zapotřebí. Abych měl
natočit film za dva týdny nebo jeden
díl seriálu za tři dny? No nejsem
padlý na hlavu. Neříkám, že úplně
se vším končím, ale v podstatě ano.
Pokud se najde dobrý producent,
peníze a dá mi dobré podmínky, pak

zkušenost má z filmu Krakonoš
a lyžníci, kde působil jako pomoc−
ný režisér, a to mu stačilo. „A od té
doby jsem řekl: a dost, už nikdy.
Sníh, děti a zvířata jsou největším
nepřítelem režisérů na place,“ říká
s úsměvem. „Děti mám rád, ale re−
žírovat je, to je trošičku někdy slo−
žité. Nicméně mám na stole něko−
lik komedií i pohádek. Pokud bude
mít někdo relevantní zájem, rád to
natočím. Uvidíme, ale já se nenu−
dím. Teď jsem znovu nastudoval

milovanou maminku Růženku. To
byla nesmírně hodná, laskavá
a moudrá žena, což vám řekne
každý, kdo ji kdy poznal, kdo s ní
mluvil. Byl to i s bráchou náš pří−
stav, naše jistota..,“ přiznal dojem−
ně Troška. Zimní věci nerad točí,
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Dvořákovu Rusalku pro Státní ope−
ru v Praze. Čtu, jím, odpočívám,
občas jedu na nějakou besedu
a užívám života a důchodu. Čas letí
a já mám hoooodně knih, které mu−
sím ještě přečíst,“ dodal režisér.
Z věcí, které nemůže změnit, si
hlavu nedělá, a to radí i ostatním.
Nejvíce vzpomíná na svou milova−
nou Helenu Růžičkovou, od jejíhož
úmrtí 4. ledna 2022 uplyne už ne−
uvěřitelných 18 let.
„Denně na tu Helenu myslím,
denně. Byli jsme jako jedno tělo
a jedna duše a není snad možné,
že už tu takovou dobu není.
Strašně tu všem chybí. Ale co, šla
za lepším a nás všechny to teprve
čeká. Nechci končit pesimisticky,
proto se už těším na jaro, slunce,
seno a i ty jahody a na léto. To
jediné mi pomáhá překonat tu
zimu,“ dodal Zdeněk Troška. (pru)
Rozhled – Jižní Čechy 13/2021

Od ledna zdraží teplo

Obyvatele a firmy v Českých Budě−
jovicích čeká od ledna další zdra−
žení. Teplárna zvedne ceny o osm
procent. Gigajoule tepla bude stát
po zdražení 691 korun. Pro byt tak
stoupnou měsíční náklady asi
o 80 korun, pro dům i o několik
stokorun. Českobudějovická tep−
lárna dodává teplo a teplou vodu
do 29 000 domácností a 250 firem
ve městě.
„Při průměrné roční spotřebě do−
mácnosti 21 gigajoulů na vytápění
a ohřev teplé vody budou nové nákla−
dy pro byt zvýšené přibližně o osm−
desát korun měsíčně včetně DPH,“
uvedl místopředseda představenstva
teplárny Tomáš Kollarczyk.
Růst ceny způsobila podle měst−
ské teplárny bezprecedentní situace
na energetických trzích, související

s evropskou energetickou krizí. Sko−
kově podle podniku zdražily emisní
povolenky, dalším faktorem je očeká−
vaná inflace asi šest procent.
„Zažíváme jednu z nejsložitějších
sezon nejen v energetice. Děláme
maximum, aby naše zákazníky ne−
zasáhlo dramatické dvouciferné
procentuální zdražení, jakého jsme
svědky v jiných městech. Vyžaduje
to i maximální koncentraci na bur−
zovních trzích při nákupu povolenek
i prodeji vyrobené elektřiny,“ uvedl
Kollarczyk.
Zatímco ještě před čtyřmi lety stá−
la emisní povolenka za vypuštění tu−
ny oxidu uhličitého osm eur, tedy asi
204 korun, nyní atakuje cena 75 eur,
zhruba 1920 korun. Budějovická
teplárna dělá řadu kroků, aby mohla
postupně odejít od uhlí.
(pru)

Náměstí čeká nová podoba

Českobudějovické Senovážné ná−
městí čekají velké změny. Plocha,
kde stojí Jihočeské muzeum,
dům kultury Metropol nebo hlavní
pošta, se má proměnit a získat
primárně i velkokapacitní par −
koviště.
Na novou podobu náměstí vypsa−
la radnice architektonickou soutěž.
Zájemci se jenom hrnou, a to včetně
ateliérů ze zahraničí.
„Přihlásilo se 30 českých i zahra−
ničních ateliérů. Na ploše v těsné

Rozhled – Jižní Čechy 13/2021

blízkosti centra města má být mimo
jiné podzemní parkoviště a v bu−
doucnosti i budova Alšovy jihoče−
ské galerie. Porota z přihlášených
účastníků vybere osm nejlepších
a z nich pak i vítěze,“ uvedla mluvčí
města Jitka Welzlová.
Mezi architekty rozdělí českobu−
dějovická radnice tři miliony korun.
Náklady na proměnu Senovážného
náměstí budou v řádech stovek mili−
onů. Práce by měly začít do dvou až
tří let.
(pru), foto: archiv města
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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:

Na Lipno novými vlaky

Zkušební provoz jednotek Regio−
Panter na trati 195 Rybník – Lipno
nad Vltavou zkoušejí nyní České
dráhy. Národní dopravce je tam
bude nasazovat nepravidelně
o víkendech, aby prověřil technic−
ké možnosti jejich trvalého pro−
vozu na této trase. Starostové
obcí kolem Lipna případný trvalý
provoz vítají.
„Trvalé provozování na této trati
by umožnilo zavedení pohodlných

wi−Fi, zásuvky pro dobíjení elektro−
niky a místa pro přepravu kočárků
a kol. V Jihočeském kraji jezdí za−
tím čtyři nízkopodlažní elektrické
soupravy RegioPanter řady 650 se
dvěma vagony na trati Strakonice –
České Budějovice – České Veleni−
ce. Příští rok jich v kraji přibude
dalších deset nových.
Starostové některých obcí kolem
jezera možný trvalý provoz těchto
vlaků mezi Rybníkem a Lipnem

přímých vlaků z Českých Budějovic
přes Rybník až do Lipna nad Vlta−
vou, které můžou přispět i k další−
mu rozvoji lipenského regionu,“
uvedl ředitel oblastního centra
obcho du Západ Českých drah
Martin Hurajčík.
Soupravy jsou moderní bez −
bariérové elektrické jednotky s kli−
matizací. Cestujícím nabízí také

vítají. „Bylo by mnohem lepší, kdy−
by lidé více využívali železniční do−
pravu na Lipno. Hlavně v letních
měsících je přetížený směr přes
Český Krumlov a Černou v Pošuma−
ví a průtah přes Vyšší Brod. Pro
jednodenní, půldenní výlet, co jezdí
rodiny s dětmi, by to bylo ideální,“
podotkl starosta Vyššího Brodu
Milan Zálešák.
(pru), archiv ČD

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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Tábor chystá nové parkoviště

Architektonickou soutěž na podobu
nového parkovacího domu v mís−
tech bývalé synagogy připravila
táborská radnice. Náklady na vý−
stavbu několikapodlažního objektu
budou přibližně 350 milionů korun.
Vítěz soutěže bude znám v létě
příštího roku.
Další postup nechá současná
radnice na vedení města, které
vzejde z komunálních voleb na pod−
zim 2022.
„Nestavíme budoucí vedení rad−
nice do pozice, že parkovací dům
pak musí za každou cenu udělat.
My proces uzavřeme koncem sou−
těže a zbytek by se měl řešit až po
podzimních volbách,“ uvedl staro−
sta Štěpán Pavlík.
Parkovací dům má stát v blíz−
kosti centra. Jeho podobu určí řada
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aspektů, mezi něž patří například ta−
ké geologický průzkum podloží.
„Ukáže nám, zda můžeme vybu−
dovat tři podzemní podlaží nebo jen
dvě. Kapacita parkovacího domu,
o jehož stavbě se mluví několik let,
činí 300 aut,“ dodal starosta.
Nový objekt by měl splňovat
i určité estetické parametry. Podle
města by také objekt měl srozumi−
telně odkazovat na historii. Nová
táborská synagoga z 19. století byla
postavena v orientálním slohu.
K bohoslužbám sloužila až do druhé
světové války, následně se z ní stalo
skladiště. Představitelé minulého
režimu nechali objekt v roce 1977
zbořit. Nyní je místo ní na prázdné
ploše před Hotelem Dvořák parko−
viště. Synagogu zde připomíná od
roku 1992 pamětní deska.
(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.

Vážení a milí klienti REIKI,
dovolte mi poděkovat vám za dosavadní spolupráci, díky které si vzájemně poskytujeme to
nejlepší, co v nás je a co můžeme tomu druhému předat. Rád bych vám proto popřál klidný
konec letošního roku, krásné a spokojené vánoční svátky a do Nového roku pak hodně
zdraví a štěstí. Myslím, že ho všichni uvítáme.
S úctou váš Ladislav Kolářík, Mistr REIKI.

Chystají pro lyžaře nové stopy až do Rakouska
Nové trasy pro běžkaře vzniknou
v okolí Lipenské přehrady. Stopy
budou stroje upravovat pro klasiku
i bruslení. Trasy povedou kolem
Pasečné u Přední Výtoně a lyžaři
se po nich dostanou například pod
vrchol Svatý Tomáš. Povedou tak
vlastně až do Rakouska, jelikož
státní hranice je hned za osadou.
„V novém běžkařském areálu
kromě pravidelně strojově udržo−
vaných stop nebude chybět ani
tréninková loučka pro děti a za−
čátečníky,“ uvedla Kamila Sušan−
ková, která spolu se svým partne−
rem Tomášem Mandátem za pro−
jektem stojí.
Kromě zmíněné trasy na Svatý
Tomáš se lyžaři nově dostanou na
rakouské hranice, kde se napojí na
tamní stopy. Vznikne tak pět desítek
kilometrů strojově upravených tratí.
Rozhled – Jižní Čechy 13/2021

„Díky pohraniční spolupráci se
starosty několika rakouských obcí
a vlastníky pozemků se nám poda−
řilo v rekordním čase celou trať na−
plánovat i připravit na začátek se−
zony. Teď už jen vyhlížíme pořád−
nou sněhovou nadílku a první běž−

kaře,“ uvedl Sušanková. Dodala,
že nejvhodnější nástupní místo do
stopy je u penzionu Dobík v Paseč−
né. Je zde k dispozici bezplatné
parkování. Zahřát i občerstvit se
lyža ři pak mohou jak ve vyhlá −
šeném bistru Pasečná, které je
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v letní sezoně oblíbenou zastáv−
kou cyklistů a turistů, tak přímo
v restauraci penzionu.
Stopy pro běžkaře už upravili
v nedalekém Frymburku. Lidé tak
mohou vyrazit na 27 kilometrů tratí.
„Nové stopy na Pasečné skvěle dopl−
ňují a rozvíjí celkový koncept
zimních sportů na Lipensku,
které je dlouhodobě vyhle−
dávanou lokalitou jak přízniv−
ci sjezdového, tak běžecké−
ho lyžování. A právě lokalita
Pasečné byla v posledních le−
tech v rámci běžkování v regio−
nu tak trochu popelkou, která
si svůj oříšek v podobě pre−
cizně rolbou upravených stop
plných nádherných výhledů
rozhodně zasloužila,“ řekl
předseda Turistického spolku
Lipneska Jiří Mánek.
(pru)
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XXL ambulance
funguje
V jižních Čechách roste počet
obézních lidí, kteří v rámci re−
dukce váhy sáhnou po lécích na
hubnutí. Jediná tzv. XXL ambu−
lance v kraji zažívá obrovský
nápor. Jediná XXL ambulance
v Jihočeském kraji, kterou pro−
vozuje Nemocnice Písek, má
hodně klientů, především žen.
O léky na hubnutí je v poslední
době velký zájem. Dostávají je
jen v případě, že jim to dovolí je−
jich zdravotní stav. Důvodem
zvýšeného zájmu o léky na hub−
nutí je jejich výrazné zlevnění,
téměř o polovinu.

Bude máslo
za 50 kč?
Bude cena másla zase rekordní,
jako tomu bylo v některých
předchozích letech, nebo se
přes 50 korun nepřehoupne?
Tuto otázku si nyní mnozí čeští
výrobci sami pokládají, včetně
největšího českého zpracovatele
mléka sídlícího na jihu Čech.
Přestože už před časem největší
česká mlékárenská společnost
oznámila od ledna zvýšení cen
o 10 procent, s cenou másla by
to nemělo výrazně zamávat.
Zástupci firmy říkají, že přes 50
nebo nedejbože 60 Kč za kostku
by se cena dostat neměla, po−
kud nenastanou další neočeká−
vaná zvýšení výrobních nákladů.

Čokoládová
výstava láká
Unikátní výstavu připravilo Jiho−
české muzeum v Českých Bu−
dějovicích. Představuje napří−
klad čokoládové obaly, vánoční
kolekce, krabičky od čokolády
a další artefakty staré i 100 let.
K zajímavostem patří docho−
vané čokoládové figurky. Jde
o předměty ze sbírky Stanisla−
va Krámského, která zahrnuje
200 000 obalů nebo také histo−
rický porcelán. Sběratel vytipo−
val nejcennější předměty, ná−
vštěvník si tak projde historií čo−
kolády. V předsálí také muzeum
otevřelo výstavu dětských karet.
6

Starosta řeší dehonestující anonymy

Dehonestující anonymy na sta−
rostu Radomyšle na Strakonicku
Luboše Peterku řeší policie.
Objevily se už dvakrát. Starosta
kvůli tomu podal i trestní oznámení.
Policisté případ vyšetřují a sám
představitel městyse nechce po−
chopitelně zatím sdělovat příliš
podrobností.
„Nemohu sdělit podrobnosti, jeli−
kož vyšetřování v této věci stále
pokračuje. Sdělit mohu jenom to, že
před měsícem se objevily na stej−
ném místě jako předtím nové letáky
dehonestující moji osobu,“ uvedl
starosta Radomyšle Peterka.
Policisté Obvodního oddělení
v Radomyšli přijali po druhém textu
oznámení o vylepení dvou letáků
s urážlivými texty vůči zaměstnan−
cům úřadu.

„Policisté případ šetřili pro po−
dezření ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití. Pachatele se
do současné doby nepodařilo zjis−
tit,“ uvedla strakonická policejní
mluvčí Jaromíra Nováková.

Policisté přestupek předali pří−
slušnému správnímu orgánu Měst−
ského úřadu Strakonice k dalšímu
opatření. Obsahem předešlého
dvoustránkového anonymu byl prý
dehonestující sexuální a rasistický
text týkající se osoby starosty
Luboše Peterky a desítek dalších,
s nimiž je spojován.
Text byl vylepen na dopravních
značkách, lavičkách a sloupech na
několika místech v Radomyšli.
Luboš Peterka nabídl tehdy odměnu
20 tisíc korun tomu, kdo by pomohl
autora dopadnout. Co je motivem
autora, není zatím jasné. Může jít,
kromě jiného, o někoho, komu úřad
například nevyhověl v nějaké žádosti
nebo se může jednat o konkurenční
politický boj.
(pru)
Foto: archiv Městys Radomyšl

Strážkovice mají konečně obchvat

Obchvat kolem Strážkovic na
Českobudějovicku, na hlavní trase
z krajského města na Nové Hrady,
zprovoznil Jihočeský kraj. Silnice
II/156, dlouhá 2,1 kilometru, uleví
zásadně obci od dopravy. Obchvat
se stavěl na dvě etapy. Příští rok
pak firma odstraní nepřehlednou
křižovatku přímo na návsi.
„Náklady přesáhly 116 milionu
korun. Obchvat urychlí spojení mezi

Českými Budějovicemi a Novými
Hrady. Jeho součástí je kruhový ob−
jezd, kde se ze směru od Římova na
Trocnov kříží silnice mezi Budějovi−
cemi a Novými Hrady se silnicí
Třeboň − Římov – Krumlov,“ uvedli
zástupci kraje.
Prováděcí firma využila toho, že
kvůli stavbě mostu přes železniční
zastávku v Trocnově byla zavřená
silnice II/155. „Obě stavby se dělaly
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současně, a tak se převážná část
obchvatu včetně kruhového objezdu
mohla uvést do předčasného užívá−
ní už koncem září,“ uvedl David
Hocke z Krajského úřadu v Českých
Budějovicích. Silnice má dva jízdní
pruhy široké tři metry. Ve směru od
Českých Budějovic přibyl jeden
pruh široký 3,25 metru a dlouhý
700 metrů, umožní bezpečné před−
jíždění v kopci.
(pru)
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Zaměstnanci Temelína
pomáhají potřebným

Více jak půl milionu korun získalo
sedm hendikepovaných Jihočechů
od zaměstnanců Jaderné elektrár−
ny Temelín. Energetici mohli šest
týdnů v rámci charitativního projektu
„Plníme přání, myslíme na druhé“
finančně podpořit
lidi, kteří se ocitli
v těžké životní situa−
ci. Vybranou částku
pak Nadace ČEZ
zdvojnásobila. V celé
skupině ČEZ v rámci
republiky pak za−
městnanci i s Nadací
podpořili téměř sed−
mi miliony korun
celkem 109 lidí.
„Za 15 let fungování sbírky poslali
zaměstnanci společně s Nadací ČEZ
na splnění přání přes 49 milionů
korun,“ uvedl mluvčí JETE Marek
Sviták.
Většina z těch, kterým peníze
pomohly, se potýká se zdravotními
omezeními. Nejčastějším přáním
proto byly zejména speciální reha−
bilitační či léčebné pobyty, různé
kompenzační pomůcky či služby
osobní asistence, která příjemcům
umožní větší samostatnost.
„Letošní ročník Plníme přání byl
rekordní jak počtem nominovaných
osob, tak částkou, kterou zaměst−
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nanci přispěli. Velmi si cením všech,
kdo se rozhodli se zapojit. Je skvělé,
že tolik lidí chce pomáhat navzdory
tomu, že letošní rok byl opět silně
poznamenaný covidovou situací,“
uvedl generální ředitel ČEZ Daniel
Beneš.
Například devate−
náctiletá Bára z Čes−
kých Budějovic trpí
autoimunitním one−
mocněním CIDP.
Kvůli tomu je trvale
upoutaná na inva−
lidní vozík a nemá
možnost používat
ani jednu z konče−
tin. Její stav pomalu
pomáhá zlepšovat specializovaná
rehabilitace v Hájku u Plzně, kam
pravidelně jezdí.
„A právě na důležitou rehabi −
litaci, která ale není hrazena ze
zdravotního pojištění, Bára získala
od našich kolegů 70 tisíc korun,“
dodal Marek Sviták.
Neurorehabilitační cvičení kvůli
nemoci DMO navštěvuje i sedmiletý
Šimon z Plané nad Lužnicí. Od ener−
getiků na potřebné cvičení získal
98 tisíc korun. Dalších 75 tisíc
získala zase na posuvné zařízení na
schodiště devítiletá Anežka ze Zlivi.
(pru), foto: JETE
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Silvestr s televizí Šlágr
v Trhanově na Domažlicku
Chcete−li strávit poslední den letoš−
ního roku v pohodě při hezkých pís−
ničkách a humoru, pak vám dopo−
ručujeme silvestrovský pořad, který
televize Šlágr natáčela v Trhanově na
Domažlicku v restauraci U Svatého
Jána. Autora pořadu a zároveň jeho
moderátora Josefa Pospíšila jsme se
zeptali.
l Pane Pospíšile, proč jste si vybral
právě trhanovskou restauraci U Sva−
tého Jána?
Protože do ní rád chodím s přáteli
a známými a navíc ji považuji za nád−
herně fotogenickou. A nesmím opo−
menout laskavost rodiny majitelů
Novotných.
l Koho uvidíme a uslyšíme?
V Trhanově jsme všechny srdečně při−
vítali, jak jinak než po staročesku chle−
bem a solí. Této role se zhostili krojo−
vaní zpěváci z Domažlic – Monika
Baštářová a Josef „Dvorák“ Kupilík.
Atmosféru zpestřili ještě populární do−
mažličtí trubači. A pak už se U Svatého
Jána rozproudila zábava. Stoly zdobila
krásná silvestrovská výzdoba, chodské
koláče od paní Marie Vondrovicové
z Bořic, sladkosti a pečivo z Pekárny
a cukrárny Pondělík Dvorec, majitelka
restaurace Marie Novotná se blýskla

srnčí specialitou, prostě bylo tam vše −
dobrá nálada, dobré jídlo a pití, co pro−
dlužuje živobytí.

Šlágru je to jejich premiéra. Dalo mně
to přemlouvání, ale jsem teď šťastný,
že to vyšlo. Gentlemansky uvedu teď

Muzikanti Veselé trojky Pavla Kršky s Martou Vančovou se výborně bavili.
l Přešel jste mlčky účinkující. To je
záměr?
Určitě ne, nejsme přeci tajnůstkáři
(smích). Největší radost mně udělal
populární dudák, legenda z Domažlic –
letos jubilující devadesátník Antonín
Konrády. Přijel s dcerou Ivankou
Červenou a synem Vlastíkem. Na

zpěvačky: Marta Vančová – dlouholetá
pěvecká kolegyně Karla Gotta, Mára,
Gábina Goldová, Marie Hanzelková,
duo Anička Volínová & Václav Žákovec,
operetní tenor Josef Oplt, kapelník ma−
lé netradiční šumavské dechovky Pepík
Nauš, populární Veselá trojka Pavla
Kršky, na alt saxofon zahrál vynikající

instrumentalista Frankie Zhyrnov a pár
chodských písniček uslyšíte v podání
Plzeňských Pepíků. Musím poděkovat
Pepovi „Dvorákovi“ Kupilíkovi, který
mně už léta pomáhá.
l K silvestrovskému pořadu vedle
písniček patří nerozlučně i humor.
Bude se čemu smát?
Podle mě i podle mínění účinkujících
a televizního štábu se diváci určitě ne−
budou nudit. Legrace bude dost a dost.
Tak například extempore na stole při
písničce Macejko, Macejko, strhující
taneček Josefa Oplta, narození mi−
minka, které jsme pokřtili na Jarušku
a spousta anekdot. To jsem jen něco
nakousnul, dobré bude, když se sami
přesvědčíte na Silvestra v TV ŠLÁGR.
l Uvidíme nějaké silvestrovské no−
vinky, které ještě na Šlágru nebyly?
V podání Máry zazní novinky z čerstvé−
ho alba „Lásky z lásky“, Marta Vančo−
vá nachystala písničkovou vzpomínku
na Karla Gotta, ale raději víc nebudu
prozrazovat. Kdo má rád laskavý hu−
mor, pěkné písničky a dobrou náladu
a nebude vědět, co poslední den letoš−
ního roku naladit na televizní obrazov−
ce, s nadsázkou tvrdím, jako to říkají
lékaři: „Tento pořad doporučuje devět
z deseti lékařů!“
l Bude večer v trhanovské restau−
raci U Svatého Jána silvestrovským
šlágrem?
Jak jinak. Všichni jsme do toho dali
všechno. Hezkou zábavu na Silvestra,
SPRÁVNÉ VYKROČENÍ do Nového ro−
ku 2022 se štěstím, dobrou náladou,
dobrými lidmi kolem sebe a k tomu:
zdraví, zdraví, zdraví!
(re)

Třetí nejdelší horkovod v ČR má zase zpoždění

Stavba horkovodu z Temelína do
Českých Budějovic, která má zá−
sadní zpoždění kvůli krachu firmy,
jež ho původně stavěla, bude mít
asi dva roky zpoždění. Teplárna
České Budějovice a ČEZ nedávno
uzavřely dodatek ke smlouvě. Řeší
vlivy možné vyšší inflace a více fi−
xuje ceny.

Horkovod dlouhý 26 kilo me −
trů měl začít dodávat teplo do
Budějovic na přelomu loňského
a letošního roku, ovšem od konce
loňského roku práce stojí. Letos
v červnu ukončil krajský soud
v Brně provoz firmy Tenza, která
je v úpadku. Největší zakázkou
firmy byly práce na horkovodu,

zbývá z něj dokončit 11 z celko−
vých 26 kilometrů.
„Horkovod nabral po úpadku do−
davatele stavby zpoždění, které bu−
de podle investora ČEZ přibližně
dvouleté oproti původnímu sjed−
nanému termínu,“ uvedl místo−
předseda představenstva teplárny
Tomáš Kollarczyk.
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ČEZ vyhlásil v březnu nový tendr
na horkovod. Celkové náklady jsou
okolo 1, 5 miliardy korun. Potrubí
horkovodu bude teplem zásobovat
část Českých Budějovic, tedy zhru−
ba 30 procent objektů, zbytek zajistí
teplárna z vlastních zdrojů. Snad
se tedy odběratelé v roce 2023
dočkají dodávek.
Rozhled – Jižní Čechy 13/2021

Milovníci zimních sportů
mají v Bavorském lese ráj
Když paní zima zavelí a Bavorský
les zasype sněhem, promění se
největší souvislé hory ve střední
Evropě v romantickou krajinu při−
krytou bílou peřinou.
Zájemci o zimní sporty mají v Bavor−
ském lese svůj ráj díky optimální kom−
binaci intenzivních přírodních scenérií
a nespočtu sportovních příležitostí. Od
zážitků se psím spřežením nebo výšla−
pem nedotčenou krajinou v hlubokém
sněhu na sněžnicích až po klasiku
a velmi oblíbené sjezdové lyžování či
sáňkařský výlet. Existuje zde velký vý−
běr rozmanitých zimních dobrodruž−
ství vhodných pro celou rodinu.
Hustá síť profesionálních tratí láká
nadšence bílé stopy, kteří si ji mohou
vychutnat po délce až 2000 kilometrů
Bavorským lesem, největší běžkař−
skou oblastí v Německu a jednou
z nejspolehlivějších lyžařských oblastí
ve střední Evropě.
Jestliže vás zajímají aktuální sněhové
podmínky, reálný stav nebo úpravy
na tratích, je možné se podívat do

tzv. „Loipenmanager“ – aplikace pro
Bavorský les, která monitoruje situaci
v celé oblasti a lze ji najít mimo jiné na
webových stránkách Bavorského lesa.

Hosté se těší i na to, že zde ve vý−
chodním Bavorsku najdou region,
který zaujme také turistickou
infrastrukturou. Oblast východního

Bavorska patří k regionům s nejlepší
rekreační infrastrukturou. K počet−
ným turistickým atrakcím a lyžař−
ským centrům v okolí se snadno do−
stanete veřejnou dopravou. Pokud
použijete kar tu activCARD Bayeri−
scher Wald nebo ErlebnisPlus−Card
Sankt Englmar, kterou v mnoha uby−
tovacích zařízeních lze obdržet zcela
zdarma, můžete ušetřit navíc v půj−
čovnách lyžařského vybavení, lyžař−
ských školách apod.

JOSKA – kouzelný svět skla
Sklárna Joska Kristall v Bavorském
městečku Bodenmais byla na za−
čátku jen malou sklářskou firmou.
Založil ji v roce 1960 Josef Kager−
bauer, z jehož jména vznikl její název.
Postupem času se sklárna rozrůstala
a stala se jedním z předních výrobců
skla. Na 200 spolupracovníků zpra−
covává sklo podle původních technik
i moderních postupů.

z celého světa. Skutečný skvost před−
stavuje prodejní výstava Sklo v doko−
nalosti, která je rovněž největší výsta−
vou křišťálů v celém Bavorsku. V are−
álu sklárny lze dále navštívit jedineč−
nou výstavu For Winners s replikami
populárních trofejí, magickou křišťálo−
vou zahradu a následně se občerstvit
v místní restauraci s pivní zahrádkou
či kávárně Kristallino.

V návštěvnickém centru kouzelného světa skla Joska, které je na okraji
Bodenmaisu, si můžete vyfouknout vlastní skleněnou ozdobu.
Firma sídlí v malebném německém
městečku Bodenmais, česky Boží
mysl, které se nachází asi 9 km od
Bavorské Železné Rudy. Právě Joska
Kristall patří k předním výrobcům
skleněných pohárů a cen pro vítěze
Rozhled – Jižní Čechy 13/2021

V adventním čase probíhá každoročně
tradiční vánoční trh. V Kristall−Galeria
naleznete jedinečný skleněný vánoční
strom. Joska rodinný program nabízí
vedle foukání skla různorodé zábavné
aktivity nejen pro děti.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Dostala směšný trest
Doslova směšný trest za fatální
chybu udělil krajský soud v ra−
kouském Linci lékařce, která
letos v květnu na klinice ve
Freistadtu amputovala 82letému
seniorovi místo nemocné nohy
omylem zdravou. Za ublížení na
zdraví z hrubé nedbalosti ji soud
potrestal jen pokutou 2700 eur.
Pacient později přišel i o druhou
nohu, zemřel a soud přiznal je−
ho vdově 5000 eur bolestného.
Rozsudek, který rodina považu−
je za zcestný, není zatím pravo−
mocný. Obviněná dnes pracuje
na jiné klinice a prý už neví,
proč tehdy označila chybně ne−
mocnou končetninu.

Mají Ptáka roku
Německo zná už svého Ptáka
roku pro příští rok. Anketu, do
níž se zapojilo přes 140 000
hlasujících, vyhlašuje Organiza−
ce ochrany přírody Německa
a bavorského svazu ochrany
ptactva. Ptákem roku 2022 se
stal Dudek chocholatý. Získal
skoro 32 % hlasů. Vybrali jej
i proto, že v Německu hnízdí jen
několik stovek párů dudků cho−
cholatých. Dudek chocholatý
hnízdí na rozsáhlém území
Evropy, Asie a Afriky. Evropská
populace je odhadována na více
než 890 000 párů. Dudek je
také národním ptákem Izraele.

Nasadí tisíce kytek
Po letošních ničivých záplavách
údolí řeky Ahr v Německu znovu
rozkvete. Díky výsadbě tisíců
cibulek květin bude romantická
lokalita zase jako předtím.
Čtyři měsíce po zničujících
záplavách poskytlo centrum
služeb venkova Rheinpfalz půl
milionu cibulek tulipánů, narci−
sů a hyacintů, které zdarma roz−
dělí postiženým obyvatelům –
na osobu vyjde pět až deset
kousků. Zbytek mají obce vy−
sázet do veřejných záhonů.
Akce je financována občanský−
mi nadacemi peněžních ústavů
a městem Neustadt. Letošní ni−
čivé povodně postihly Němec−
ko, Rakousko i část Itálie.
10

Pivovar plánuje největší investice
Investice za více než 12 milionů
korun plánuje na příští rok strako−
nický pivovar Dudák. Je to nejvíce
vložených peněz za posledních pět
let. Letošní výstav klesne proti
poslednímu necovidovému roku
2019 asi o 18 procent. Výsledky
pivovaru pomáhá částečně zlepšo−
vat zvýšený prodej spe−
ciálů, jejichž obliba roste.
Zatímco v letech 2018
a 2019 před pandemií vý−
stav rostl, v koronakrizi
klesá. Loni uvařil pivovar
skoro 52 000 hektolitrů,
meziročně tak výstav
klesl o osm procent. Le−
tošní pokles bude oproti
předloňskému roku asi
o 18 procent.
„To samozřejmě souvisí i s trž−
bami, kde je odhadovaný pokles
22 procent taktéž proti roku 2019,“
řekl obchodní ředitel Martin Man.

Pokles je také daný tím, že se sní−
žily tržby za sudové pivo. Před pan−
demií prodával Dudák 63 procent pi−
va v sudech a 37 procent v lahvích,
teď je poměr sudů k lahvím 48:52.
Kvůli covidu loni strakonický
Dudák, jediný český pivovar, jejž
vlastní město, zrušil investice.

„Příští rok investujeme přes
12 milionů. Nejvíce peněz, asi
sedm milionů korun, dáme do
oprav scezovací kádě,“ uvedl ředi−

tel pivovaru Dušan Krankus. Zčásti
zlepšuje čísla rostoucí zájem o spe−
ciály. Sládek Vlastimil Matej uvařil
pro letošek 250 hektolitrů sváteč−
ního speciálu, dvojnásobné množ−
ství vánočního piva než loni. Letní
speciál se pak stal nejúspěšnějším
speciálem v historii pivovaru, pro−
dalo se ho kolem
550 hektolitrů.
Pivovar má zhruba
60 zaměstnanců. Po−
čátky strakonického
piva se datují do roku
1308. Várečné právo
pak získali obyva−
telé 8. prosince 1367
listinou Bavora IV.
Pivovar vznikl v roce
1649. V roce 2004
město koupilo pivovar od státu za
69,2 milionu korun. Radnice si na
koupi vzala úvěr, ročně splácí
3,3 milionu korun.
(pru)

Mají orchestrion po Podskalském
Prácheňské muzeum doplnilo
stálou expozici Písecký venkov
19. století o jeden unikát. Je jím
mechanický hrací stroj orches−
trion. Vlastnil jej režisér řady ko−
medií a zábavných pořadů Zdeněk
Podskalský, který prožil část svého
života a dětství v jihočeských Ma−
lenicích u Strakonic. Orchestrion
je starý přes 100 let.
Na jiný orchestrion lákalo mu−
zeum už dříve. Stal se jedním z hlav−
ních lákadel, ovšem loni v prosinci
si ho majitel vyžá−
dal zpět. Teď se
prostory muzea ro−
zezněly znovu.
Orchestrion má
zajímavou historii.
Jeho majitelem bý−
val režisér oso bi −
tého vzhledu Zde−
něk Podskal ský,
autor nesmr telné−
ho filmového mu−
zikálu Noc na Ka−
rlštejně, filmu Bílá
paní nebo komedie
Trhák a řady dal−
ších filmových i di−
vadelních hitů.
„Dohodli jsme se Zdeňkem
Podskalským mladším, součas−
ným majitelem nástroje, zápůjčku

a možný budoucí odkup. Nástroj je
teď částečně opravený a naladěný.
Je v takové kondici, ve které se
nenacházel již několik desítek let.
Sám pan Podskalský nám potvrdil,
že ho nikdy neslyšel hrát takhle

Expozicí Písecký venkov v 19.
století vzdává muzeum hold míst−
ním osobnostem. Patří k nim sed−
lák a silák Jan Cimbura, rodák ze
Semic, jejž muzeum přibližuje jako
žijící postavu, nejen figuru z románu

čistě,“ uvedl kurá−
tor Jan Kouba.
Zájemcům bude
orchestrion vyhrá−
vat každou hodinu,
vždy v půl. Z 12
písní, které umí ná−
stroj zahrát, roz−
poznali muzejníci pouze tři. „Ostatní
skladby čekají na určení od návštěv−
níků,“ dodal Kouba.

Jindřicha Šimona Baara. Další
z osobností je ilustrátor zmíněného
románu, malíř Jan Hála, který na
konci 30. let 20. století prozkoumal
vesnice a osady v okolí Písku.
Expozice představuje narození dí−
těte, život ženy a muže a smrt v ku−
lisách 19. století, jako jsou postel,
skříň, truhla nebo zástěna s výjevy
světců.
(pru)
Foto: Prácheňské muzeum
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Metropole kandidátem na Evropské
hlavní město kultury
Kandidaturu Českých Budějovic na
Evropské hlavní město kultury v ro−
ce 2028 podporuje i Jihočeský kraj.
Obě instituce kvůli tomu podepsaly
memorandum o spolupráci. Město
i kraj vnímají kandidaturu jako pří−
ležitost pro kulturní, společenský
i hospodářský rozmach celého re−
gionu, uvedly v tiskové zprávě.
„Moc bych si přál, aby byla kan−
didatura jihočeské metropole na
titul Evropské město kultury 2028
úspěšná a ještě více vyzdvihla,
jak krásné naše jižní Čechy jsou.
Nejen pro zahraniční ale i pro tu−
zemské turisty by to byl další
z mnoha důvodů, proč přijet do
Jihočeského kraje,“ řekl jihočeský
hejtman Martin Kuba.
Titul Evropské hlavní město kul−
tury vždy na jeden rok propůjčuje

Rozhled – Jižní Čechy 13/2021

Evropská unie dvěma či více měs−
tům z různých evropských států.
Vybraná města mají po celý rok
možnost představit svůj kulturní

život a jeho rozvoj. Pro rok 2028
oznámily záměr podat přihlášku
Brno, Liberec a Broumov. Plzeň
v roce 2015 za svého působení
jako Evropské hlavní město kultury
uspořádala 580 akcí, přivítala

1,2 milionu návštěvníků, kteří utratili
přes 560 milionů korun.
„Spolupráce Jihočeského kraje
a jím zřizovaných organizací je pro
úspěch kandidatury zásadní. Jsme
rádi, že jsme na důležitosti kan−
didatury našli shodu. Věřím, že kan−

didatura přinese ve svých důsled−
cích prospěch nejen obyvatelům
Budějovic, ale všem Jihočechům,”
uvedl českobudějovický primátor
Jiří Svoboda.
(pru), foto: archiv ČB
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Méně lidí v base
Dobrá zpráva přišla z Bavorska.
V meziročním srovnání klesl zde
počet odsouzených za trestnou
činnost k odnětí svobody. Ne že
by kriminalita výrazně klesala,
ale soudy více udělovaly pod−
mínky. Bavorsko mělo loni sko−
ro 117 tisíc odsouzených do vě−
zení, což bylo o 4000 lidí méně
než rok před tím. Ze 63 % byly
sankce podmíněné. Soudy více
udělují podmínky nebo peněžité
tresty.

Zbytečně
ukradl radar
Kuriózní krádež řešili policisté
z Bavorska. Ze strachu před ná−
sledky fotografie jeho jízdy ukradl
mladý 29letý řidič radar. Myslel
si, že když přístroj zmizí, nebude
žalobce, a tedy ani soudce. Měl
ale obrovskou smůlu. Řidiče při
krádeži u bavorského Amberku
zahlédl policista, když měřící
skříňku s kamerou nakládal do
kufru auta. Nyní muž čeká obvi−
nění za krádež věci v hodnotě
přes 40 000 eur. Paradoxem je,
že skříňku ukradl zbytečně, po−
kutu za rychlost nedostane, vů−
bec totiž nepřekročil povolenou
rychlost.
(pru)
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„Jak se radovat ze života
a nepodléhat této divné době,“
odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.
Dostávám dotazy typu, jak překo−
nat koronavirovou dobu, která po−
dle mé věštby bude trvat cca 5 let,
jak se radovat a užívat života, kde
čerpat energii a podobně.
Vyložil jsem kartu Runové
magie – co bude:
1. Když uděláme
změnu k lepšímu.
2. Když neudě−
láme
změnu
a dál se nechá−
me vláčet na−
ším osudem.
Vyšla mi karta
č. 13 n Eihwaz
neboli Tis. Tato
runa je ochranná
a velmi pozitivní. Je
symbolizována svatým
stromem – tisem. Vyjadřuje
jednotu života, smrti a zasvěcení.
Řekl bych, že je dost charakte−
ristická pro dnešní dobu.
1. Když uděláme změnu k lepšímu
a nenecháme se ovlivňovat tím, co
se děje okolo nás.
Karta znamená velmi pozitivní zna−
mení. Hlásí přírůstek energie, vytrva−
lost, sebedisciplinu a možnost získá−
vat hlubší pohled do současných
událostí a sledovat je ze správného

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

úhlu. Pokud ustojíme tuto situaci,
nasměrují náš šíp přesně do cíle.
Znamená to, že máme šanci na spl−
nění našich snů a přání bez ohledu
na to, co se děje okolo nás. Neustále
říkám, že musíme plánovat a reali−
zovat svá přání a sny i na−
dále a možná s větší
urputností než dříve.
Karta nás varuje,
že přitížit nám
mohou proti−
chůdné emoce,
ale těm nesmí−
me podlehnout.
Je to zkouška
a kdo obstojí, ne−
bude mít problém.
Je třeba důvěřovat
své intuici a poslech−
nout ji. K tomuto se hodí
dvě čínská přísloví:
n Svět je jako šachová hra, která
se každým tahem mění.
n Hloupý je ten, kdo nutí druhé,
aby mu uvěřili.
2. Pokud změnu neuděláme a ne−
cháme se ovládnout negativními
názory druhých.
Karta věští rozsáhlejší problémy,
předznamenává nedorozumění, kte−
ré bude nutné řešit. Nespokojené li−
di, kteří podlehli chaosu doby, čeká
ztráta energie, duchovní zmatek,
zklamání, neúspěch a psychické
problémy. Budou mít problém do−
končovat započaté projekty a prosa−
dit se. Hrozí i problémy v sexuální
oblasti a ztráta zdrženlivosti. K tomu
opět dvě čínská přísloví:
n Jeden člověk rozšíří lež a sto
jiných ji rozšiřuje jako pravdu.

n Moudrý člověk o sobě rozhodu−
je sám, blázen se řídí podle lidí.
Léta tvrdím, že nás ovládá naše „ne−
vědomí (podvědomí)“ a díky mým
testům se můžeme dozvědět, zda
opravdu to, co si říkáme, i děláme.

TEST:
Jaké vás napadne písmeno – A, B,
C? Na konci článku je výsledek.
Samozřejmě, že vše souvisí se
vším a v této době hrají velkou roli
finance. Peníze byly vždy důležité.
Zajišťují svobodu. Ale v současné
době se ukazuje, že by mohlo mít
více lidí problémy s placením slo−
ženek, než aby mysleli na peníze
v souvislosti se svobodou. Bohužel
se potvrzuje moje starší věštba,
že ještě více než peníze negativně
lidi ovlivňuje nejistota. Je třeba se
učit přizpůsobovat se této nejistotě.
Napětí, nenávist a nervozita mezi
lidmi vzrůstá, mnohým stačí malý
impuls a ztrácí soudnost i trpělivost.
Proto je nutné si dávat pozor na „ne−
nápadné spouštěče“. To považuji
v této výbušné době za prioritu. Je
na místě připomenout, že „zlo plodí
zlo, násilí plodí násilí“. Agresí ničeho
nelze dosáhnout. Opět přidávám dvě
čínská přísloví:
n Kdo dokáže ovládnout malý
hněv, ušetří si trápení na sto let.
n Hlasitý křik ještě nenastolí
právo.
Pokud nebudeme mít dost energie
(ráno 90 až 100 %), nemůžeme
mít dostatek biologicky účinných
látek. Podle mne to spolu souvisí.

Proto jsem před třiceti lety přišel na
způsob, jak stresem zablokovaný
organismus otevřít. Jsou to moje
akupresury. Ze všech doporučuji
minimálně alespoň tu první: Ruce
křížem, zápěstí na zápěstí, držet 20
minut a 2 x týdně 20 minut opako−
vat, a to až do smrti. Dále užívání
vitamínů a minerálů a zmínil jsem
pár bylin. V dnešní době se ukazuje
důležitá jedna mnou opakovaná
trojice bylin, kterou jsem vyzkoušel
na zbavení se virové zátěže. Jsou
to extrakty rakytníku+ šalvěje +
zlatobýlu. Tuto směs doporučuji dle
návodu (2 x denně 20 kapek) na
jednu polévkovou lžíci, užívat ale−
spoň 6 týdnů a opakovat 2 x za rok.
K tomu na posílení imunitního sys−
tému užívat vitamíny. Většině po−
pulace chybí: B3, B5, B6, C, rutin,
hořčík, vápník, draslík, křemík, fos−
for, zinek, selen, jod, Koenzym
Q10, Beta – glukany, omega 3.
K tomu 2–3 x týdně hodinu aktivního
pohybu, vynechat bílé pečivo
(a všechny produkty z pšenice)
a omezit mléčné výrobky (není pro−
blém jednou týdně nízkotučný tvaroh
a nízkotučné sýry). A dožijete se vy−
sokého věku v radosti a štěstí.
Milí čtenáři, radujte se ze života,
prožijte Vánoce v naprosto klidné ro−
dinné pohodě, kde nebudete měřit
lásku ke svým nejbližším co možná
nejdražším dárkem, ale úsměvem,
pohlazením, polibkem.
To nejcennější a nejdražší, co vás
může u rozsvíceného vánočního
stromku potkat je, že se všichni
u něho setkáte ve zdraví se sváteční
náladou. Nikdo nebude chybět a bu−
dete se na sebe usmívat.
Přeji všem čtenářům klidné a poho−
dové vánoční svátky a hodně rados−
ti, lásky, štěstí a zdraví v roce 2022.
Stanislav Brázda
VÝSLEDEK TESTU: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, zda jste schop−
ni ve svém životě realizovat změnu
k lepšímu. A=NE, B=NA 50 %,
C=ANO.

V příštím roce bude mít Písek stamilionový schodek

Se schodkovým rozpočtem bude
v příštím roce hospodařit město
Písek. Na výdaje plánuje 1,2 mili−
ardy korun a 350 milionový minus
radnice uhradí ze svých rezerv.
„K poslednímu ukončenému ob−
dobí, což znamená k 31. prosinci
2020, činily přebytky z minulých let
557,9 milionu korun. Město navíc
může a pravděpodobně bude čerpat
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nový úvěr ve výši 100 milionů ko−
run. Písek tak bude mít i na konci
roku 2022 v případě aktuálně predi−
kovaného vyrovnaného hospodaře−
ní letošního roku a navrhovaného
schodku roku příštího zůstatek vol−
ných prostředků 300 milionů ko−
run,“ řekl vedoucí finančního odbo−
ru píseckého městského úřadu
Ladislav Toman.

Na kapitálové investice město v
příštím roce uvolní 587 milionů ko−
run. Největší část půjde na stavbu
plaveckého stadionu pod lesnickou
školou. Na projekt, jehož náklady se
blíží ke 400 milionům, město vyna−
loží 180 milionů korun.
„Konečně také budeme moci re−
konstruovat horní část Žižkovy ulice,
na opravu komunikace, výměnu vo−
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dovodu a kanalizace máme vyčleně−
no celkem 40 milionů korun. Po
Novém roce začne také rekonstrukce
domu na Velkém náměstí, která vy−
jde na 30 milionů. Stejná částka bude
potřeba na rekonstrukci letního kina,“
uvedla starostka Eva Vanžurová.
Předpokládané příjmy na příští
rok by měly být téměř 885 milionů
korun.
(pru)
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Thajský král utíká do Bavorska
Thajský král Ráma X. opět vyvolá−
vá obrovské kontroverze. Nedávno
totiž do Bavorska přiletělo postup−
ně nejméně 14 letadel naložených
uměleckými poklady a cennostmi
z chrámu v Bangkoku a jeho do−
mácnosti. Panovník tak čelí nařče−
ní, že drancuje zemi a chce do Ba−
vorska utéct. Ale samotné Ně−
mecko není z rozcapeného a pro
Thajce arogantního panovníka
zrovna dvakrát nadšené.
Excentrický panovník, thajský král
Ráma X, proti kterému jsou v jeho
zemi demonstrace a dělá si z tamní

Thajský král Ráma X. utíká
do Bavorska... Čas tráví ve slavné
luxusní vile Stolberg v Tutzingu

Mozartovy koule končí
Nepříliš veselá zpráva přišla před
Vánoci z Rakouska. Nejznámější
výrobce slavných Mozartových
koulí oznámil, že je v úpadku.
Zemský soud v Salcburku zahájil
insolvenční řízení. Za vše může
pochopitelně ekonomický násle−
dek covidové pandemie.
Ředitel firmy založené v roce
1897 vyrábějící slavné sladké Mo−
zar tovy koule a další pochutiny
tvrdí, že je loni těžce zasáhla ko−
rona. „Masivně ubylo turistů, akcí

a příležitostí jako svateb, a s nimi
se snížila i poptávka po jejich zbo−
ží. Naše prodejny čokolády ve Vídni
a v Salcburku
byly týdny za−
vřeny,“ uvedl ře−
ditel Christian
Schügerl.
Letos se pro−
pad ještě pro−
hloubil. Listopa−
dové mzdy a vá−
noční prémie ne−

ústavou co chce, přenáší svůj maje−
tek do Německa z obav, že bude
z trůnu sesazen.
„Až 80 procent svého času tráví
v Bavorsku, kam přiletěl soukro−
mým tryskáčem i se svými 80 pu−
dly. Jeho nejoblíbenějšími místy
jsou vila Stolberg v Tutzingu, kterou
zdědil po svém otci králi Rámovi IX.
Toho Thajci milovali a uctívali, ale
tohoto pána začali nenávidět. Pro−
tože zradil jejich zemi. A pak si taky
rád užívá v mondénní Garmisch−
Partenkirchenu,“ komentují němec−
ká média situaci s králem.
Protože si Ráma X. nedávno ne−
chal ústavou změnit fakt, že králov−
ský majetek je jeho osobním, stal se
se svými 60 miliony eury nejbohat−
ším panovníkem světa. Nicméně do
německé a především bavorské
státní kasy ještě z daní neodvedl ani
euro. Nikdo se však zatím neodvážil
projevit zájem, aby tyto věci formou
kontroly oficiálně prověřil.
Ráma X. má sice imunitu díky dip−
lomatickému pasu, ta se však ne−
vztahuje na ekonomické záležitosti.
Nikdo tudíž netuší, jak to budou v Ba−
vorsku řešit do budoucna.
(pru)
mohly být vyplaceny a podnik
radí pracujícím, aby kontaktovali
Zaměstnaneckou komoru s nároky
na insolvenční fond.
„Jsme z toho smutní. Nečekali
jsme to a nevíme, co přesně se

sousedů

Na lyže
očkovaní
Mnohá lyžařská střediska v Ra−
kousku otevřou i navzdory pří−
sným covidovým omezením.
Nejméně do 12. prosince ale
platí, že i služeb zimních středi−
sek smějí využívat jen očkovaní
nebo uzdravení, navíc s respirá−
torem. Kromě toho jsou v nich
uzavřeny restaurace a hotely lze
využívat pouze k jiným než turis−
tickým účelům. Rakouské mi−
nisterstvo zdravotnictví uvedlo,
že lyžařské oblasti lze za daných
podmínek i nadále navštěvovat.
Mohou v nich ale pobývat jen
občané země a se splněním
daných podmínek.

Mají největší
betlém
Lockdown, který momentálně
vládne v celém Rakousku, zne−
jišťuje pořadatele adventních
a vánočních akcí. Proto ani není
jasné, zda místní i návštěvníci
budou moci vidět unikátní nej−
větší jesličky na světě! Jesličky
v lineckém Mariánském dómu
staré 112 let jsou dlouhé dva−
náct metrů a hluboké pět metrů.
Tím patří k největším a nejcen−
nějším na světě. Po náročném
restaurování se měly rozzářit
v plné kráse k začátku adventu.
Nyní není jasné, zda je do Vánoc
někdo uvidí.

Nebudou mít
domov

Mozartovy koule jsou v ohrožení!

stalo. Náš sortiment včetně Mozar −
tových koulí jde do okolních zemí
i na export. Pokud by firma omezila
výrobu či propustila část lidí, chápu,
ale úpadek?,“ diví se jeden z pra−
covníků pan Peter, který ve společ−
nosti pracuje dvanáct let.
Zda závazky někdo převezme
a bude v tradici pokračovat, nebo se
slavná firma odporoučí definitivně,
není teď jasné.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 13/2021
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Více než 100 seniorů v německé
Postupimi je v šoku a v zoufalé
situaci. Společnost, která spravu−
je dům s pečovatelskou službou,
čeká rekonstrukce a ke všemu
chybí personál a je čeká stěhová−
ní. Drtivá většina z nich ale nemá
kam jít. Ten, kdo bydlí v senior
domě delší dobu, má až 9mě−
síční výpovědní lhůtu, jiní mohou
jít na dlažbu za dva až tří měsí−
ce. Město, které nemá náhradní
byty, jen důchodcům poradilo,
obrátit se na soud. To jak oni
sami, tak různé neziskové organi−
zace považují za hyenismus.
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CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s dlouholetou tradicí
v horském středisku na
Šumavě hledá posilu do
týmu na pozici CUKRÁŘ /
CUKRÁŘKA. Nabízíme sta−
bilní pracovní poměr v ce−
loročním provozu (i v pří−
padě dalších pandemic−
kých opatření), ubytování
zdarma a jídlo za 50 %.
Požadujeme pouze spo−
lehlivost, nadšení učit se
nové věci a základní zna−
lost cukrařiny. Praxe v obo−
ru je výhodou, nikoli pod−
mínkou. Více info na tel.:
602486490. RR 21963

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

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

l

Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21079

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a starožitný ná−
bytek a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej –
za odvoz. Tel.: 608887371
/ E−mail:nabytek1980@
seznam.czStačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 21081
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. Porce−
lánové 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. Nabí−
zím solidní jednání. Tel.
608979838.
Email:
antikvs@seznam.cz. PM
21056

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

NABÍZÍM zednické prá−
ce dohodou, včetně obkla−
dů a dlažeb na telefon:
776434705. RR 21545
PŘEVEDU záznamy z vi−
deokazet na DVD nebo
flešku,
levně.
Tel.
777 554 484 PM 21106

HLEDÁME bydlení ve Stra−
konicích do 5.300.000 Kč.
Hotovost máme, nejsme
RK. Telefon: 721623250.
RR 21948

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

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

RÁDI Vám pomůžeme najít
partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012.
37/185 nekuřák, bezdětný,
by se rád seznámil s dívkou
16 – 19 let. Mám rád cesto−
vání, přírodu a kulturu. Tel.
604969788 PM 21085
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Plzeň.
Volat od 7–22 hod. na tel.:
773153057. PM 21089

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde 31. 1. 2022
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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

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: mobil: 777 730 257
Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice,
Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
informace po telefonu
774079111. RR 21055

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

Sandra Mertová mobil: 777 730 257
e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

NABIZÍM zednické prá−
ce dohodou, včetně ob−
kladů a dlažeb na tel.
776434705. RR 21545
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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 jedná−
ní. Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@seznam.cz.
RR 21091

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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Požádali o povolení k dalšímu provozu Temelína
ČEZ požádal u Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost o povolení
k dalšímu provozu druhého bloku
jaderné elektrárny Temelín. Doku−
ment musí energetici získat do
poloviny příštího roku. Elektrárna
musí každých deset let dodat
úřadu dokumenty. První temelín−
ský blok má povolení k dalšímu
provozu od září loňského roku.
Státnímu úřadu pro jadernou bez−

pečnost předával ČEZ postupně
20 dílčích zpráv.
„Povolení je vázáno na pravidelné
desetileté cykly. České jaderné elek−
trárny při nich musí prokázat, že plní
všechny podmínky spjaté s jejich
bezpečným provozem. Pro druhý
blok vyprší desetiletá perioda 31.
května 2022,“ uvedl mluvčí elektrár−
ny Marek Sviták. Energetici proto
doručovali úřadu dokumenty s před−

stihem. ČEZ v nich dokládal stav za−
řízení, jak bude v dalších letech
sledovat jeho životnost nebo jak bu−
de investovat do modernizace
a bezpečnosti.
„Některé dokumenty, jako napří−
klad Periodické hodnocení bezpeč−
nosti, byly společné pro oba bloky.
Ty jsme úřadu předali už loni se žá−
dostí pro první blok. Letos jsme ve
dvou várkách předávali podklady,

které se týkají druhého bloku.
Každopádně jde o klíčové materiály,
které jsou velmi důležité i pro nás
a naše budoucí plány,“ upřesnil ředi−
tel temelínské elektrárny Jan Kruml.
Temelín je největší výrobce elek−
třiny v zemi, kryje zhruba pětinu do−
mácí spotřeby. ČEZ spustil elektrár−
nu v prosinci 2000. Loni vyrobil
15,75 terawatthodiny, letos od za−
čátku roku 14,2 TWh.
(pru)

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 21. ledna 2022
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