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Neuvěřitelných 130 let uply−
nulo od narození Josefa
Skupy, rodáka ze Strakonic.
V Mladějovicicích u Čejetice
na loutkáře a tvůrce le −
gendární dvojice vzpomínali
včetně prasynovce Pavla
Skupy.

Slavný loutkář se sice naro−
dil ve Strakonicích, ale do 
školy chodil právě v Mladě jo −
vicích. V objektu dnes už býva−
lé školy obec zřídila přístupný
Skupův koutek s unikátními
dokumenty z jeho života.

„Jako desetiletý tady navštěvoval
v roce 1903 dvoutřídní školu. Máme
tady dokladované jeho vysvědčení
a ve svých pamětech vzpomíná na
toto období jako velice přínosné pro
jeho další tvorbu. Protože se tu se−
znamoval s místními občany a ve
svých příhodách si z nich poté dělal
legraci,“ poznamenala starostka
Čejetic Ivana Zelenková.

Loutku Spejbla vytvořil Skupa
v roce 1920 podle jednoduchého
náčrtku. Jméno vzniklo zřejmě jako
složenina.

„Jedna z verzí je, že jde o rodin−
ný kryptogram, protože byl profe−

sor matematiky a svůj původ zakó−
doval s tím, že S znamená z rodu
Skupů, PE je maminčin Pepouš 
a J syn Josefa a zbylá písmena
znamenají bude loutka,“ vysvětlil
prasynovec Josefa Skupy Pavel.
Hurvínek vznikl o šest let později.
Originály loutek se zřejmě neza−
chovaly. Podle Josefa Skupy je po −
jmenované i Mladějo vické ochot−
nické divadlo, které dál naplňuje je−
ho tvůrčí odkaz. Pra synovec lout−
káře Pavel zapůjčil obci rodinnou
sbírku fotek a dalších dokumentů,
které jsou k vidění ve stálé expozici
v divadle. (pru)

Loutkář Josef Skupa

Skupův koutek v Mladě jo vicích.
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Zpěvačka Petra Janů, která je,
jak sama říká – poloviční Jiho −
češka, letos slaví. A hned dvě
jubilea. Při této příležitosti vyrá−
ží za fanoušky a asi největší
a nejzásadnější koncert se
uskuteční v Mekce české hu−
dební scény, pražské Lucerně.
Sama doufá, že dvouletá podivná
doba bude snad brzo za námi
a svět se začne vracet do normál−
ních kolejí. Právě jižním Čechám
prý vděčí za to, že to přežila
v psychickém zdraví.

„Já jsem vlastně už dva roky
na chalupě. Kromě pár výjezdů
do Prahy, a některých cest na
koncerty během léta a podzimu,
jsem jinak vlastně venkovanka
a Jihočeška. Nic mi tu neschází.
Je mi tu s mým psím společní−
kem Bobíkem dobře, poměrně
často sem jezdí kamarádka s dcer −
kou, kteří mají Bobíkova brášku
Maxí ka, občas přijede pár kama−
rádů a tady jsou moje dvě milé
sousedky Vlasta s Marií. S těmi
hrajeme karty. Jinak chodím na
dlouhé procházky a je mi dobře,“
pochvaluje si trojnásobná Zlatá
slavice, která je na Třeboňsku 
jako doma přes 35 let.

„Tuhle chalupu jsme koupili
kdysi s mým manželem Micha lem
Zelenkou. To byla kdysi dávno pů−
vodně kaple a ten bývalý kostel,
co mám vedle na po zemku, to by−
lo sídlo mnichů. Je to promodlené
místo a z čeho mám radost, že tu
nestraší. Jen občas já,“ směje se
nahlas na třeboňské lesy zpěvač−

ka s jedním z největších hlaso−
vých rozsahů u nás.

Na letošní rok se zvlášť těšila.
Oslaví dvě jubilea a taky se na ně
náležitě připravuje.

„První je padesát let na scéně
a druhé, to jsou moje kulatiny,
kde je ještě o dvě desítky číslov−
ka výš. Ale co, věk je jenom číslo
a já jsem ráda, že mi je tolik, kolik
mi je. Upřímně říkám – být mladá
a začínat dneska bych asi už
nechtěla,“ prozradila Petra Janů.

„Nyní se svým PR manažerem
René Kekelym plánujeme jubilejní
Lucernu, která bude 19. října
a mým hostem bude můj kamarád
a kolega, rocker tělem i duší Petr
Janda. Je to fajn, protože i on letos
slaví dvě jubilea. Jednak je ještě
o deset let starší a pak jeho feno−
menální Olympic slaví 60 let na
scéně. A já, přestože slavím na−
rozeniny přesně o měsíc později

než mám koncert, udělali jsme zá−
měrně termín dříve. Věřím, že vše
bude už v normě s covidem, ale
kdo ví, tak jsme si říkali, že to radě−
ji předsuneme. A já mám tak dů−
vod pak slavit celý měsíc,“ podot−
kla s úsměvem zpěvačka.

I když je fantastická kuchařka
a výborně peče, od Nového roku
si prý naordinovala jiný režim.
Chce být do svého turné fit a jako
každá žena se chce líbit.

„Stavu vykrmování už jsme si
užili všichni dost, teď je čas na to
něco se sebou dělat. Takže jsem
začala změnou stravy a pohy−
bem. Přirozeným pohybem je
chůze, takže chodím,“ dodala
zpěvačka, která se už na všechny
fanoušky a diváky moc těší s tím,
že snad i na jihu Čech bude mít
jeden z narozeninových koncertů.

(pru), 
foto: archiv – L. Hatašová

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Petra Janů slaví dvě jubilea
Pohotovost skončila
Po 30 letech skončila ve Veselí
nad Lužnicí na Tá borsku lékařská
pohotovost. Lidé, kterým bude
večer nebo o víkendech a svát−
cích špatně, musejí jet o desítky
kilometrů dále. A to buďto do 10
kilometrů vzdálené Soběslavi, ne−
bo třicet kilometrů dalekých
Českých Budějovic. Tam ale zase
spa dají lidé z krajské metropole
a okolí. Zájem o tuto službu však
podle starosty Veselí Víta Rady
rapidně poklesl. Provoz stál ročně
přes milion korun.

Pozor na auta
Policie ve Strakonicích přišla s va−
rováním. Ve městě se začaly mno−
žit případy vloupání do osobních
aut. Jen na přelomu roku jich bylo
několik v řadě. Policisté proto ape−
lují na majitele vozidel, aby byli více
ostražití a nenechávali uvnitř vidi −
telně odložené věci, které zloděje
přitahují. Zloději se zaměřují na
autorádia, sady nářadí, ale i zava−
zadla s oble čením nebo cennostmi. 

Kraj více 
transparentní

Jihočeský kraj udělal další krok
směrem ke své transparentnosti.
V nové aplikaci, kterou najdou zá−
jemci na krajském webu, je možné
dohledat jaké smlouvy a na kolik
peněz jednotliví žadatelé s hejt−
manstvím uzavřeli v rámci jeho do−
tační politiky. Aplikace na webu
kraje ukáže po zadání identifikační−
ho čísla, nebo u fyzických osob
jména subjektu, všechny uzavřené
smlouvy zpětně až do roku 2017.

Samoobslužný 
supermarket

ČR bude mít první supermarket,
kde si lidé nakoupí 24 hodin den−
ně a sedm dní v týdnu. Přitom zde
nebude muset být nutně žádná
obsluha ani pokladní. Takové pro−
dejny jako první vznikají v jižních
Če chách a první ve Strakonicích
a Čes kém Krumlově. Ke vstupu
do obchodu potřebuje zá kaz ník
jen bankovní identitu. Zaplatí
na samoobslužných pokladnách,
které odemknou dveře.

Zpěvačka Petra Janů
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Prachatice budou znovu usilovat
o titul Historické město roku. Toto
ocenění získaly před 20 lety.
Město uspělo v krajském kole sou−
těže, kterého se na jihu Čech zú−
častnily ještě České Budějovice
a Jindřichův Hradec. Celostátní ví−
těz bude vyhlášen v dubnu.

Soutěž pořádá od poloviny 90. let
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska a ministerstva
kultury a pro místní rozvoj, která
oceňují nejlepší uplatnění dotací

Prachatice patří už řadu let mezi
nejlépe hodnocená města v soutěži
o Historické město roku. V majetku
města zůstala v důsledku politické−
ho vývoje po roce 1945 velká část
historických městských domů, na−

víc od dalších vlastníků město pře−
vzalo také části hradebního systé−
mu. O toto kulturní dědictví se podle
památkářů příkladně stará a peníze z
Programu regenerace městských
památkových rezervací a měst−
ských památkových zón využívá
velmi efektivně. Vlastní finanční

zdroje města umožňují pečovat
i o památky v jeho blízkém okolí.

„Komise také pozitivně hodnotila,
že vzhled města nenarušují ne −
vhodné reklamní plochy a zařízení.
Prachatice jsou v péči o památky
jednoznačně příkladným městem,“
zdůraznila Kateřina Voleská z Ná −
rodního památkového ústavu.

„Všechna tři města – Prachatice,
České Budějovice a Jindřichův Hra −
dec, patří k velmi dobře udržovaným
a lze je bez nadsázky považovat
za výkladní skříň jižních Čech,“
uvedl ředitel Národního památkové−
ho ústavu v Českých Budějovicích
Daniel Šnejd.

Výsledky celostátní soutěže bu−
dou slavnostně vyhlášeny v dubnu

u příležitosti Mezinárodního dne pa−
mátek a historických sídel. Mezi
města, která se v rámci Jihočes −
kého kraje už stala absolutním vítě−
zem, patří kromě Prachatic také
Třeboň (1996), Jindřichův Hradec
(2007) a Slavonice (2017). (pru)

Foto: archiv města Prachatice

Prachatice zabojují
o Historické město roku

Nové radary v Českém Krumlově
zaznamenaly za dva měsíce pro−
vozu přes 6200 případů přestupků.
Řidiči na dvou nejvytíženějších ta−
zích města překročili nejvyšší po −
volenou rychlost. Jde o úseky ve
Chvalšinské a Objížďkové ulici. Drti −
vá většina aut měla českou pozná−
vací značku.

„Zatím tímto město získalo z po−
kut asi 1,7 milionu korun. Nej více
záznamů o přestupku je v rychlostní
kategorii 60 a 70 kilometrů v hodi−
ně,“ uvedla mluvčí radnice Petra
Nestávalová.

Přes město jezdí v zimě i létě řada
lidí na Lipno, na Šumavu, a také

vodá ci, kteří sjíždějí Vltavu. Podle
starších informací projede krumlov−
skou křižovatkou u Porákova mostu
v létě až 24 000 aut denně.

„Z dnů v týdnu je nejvíc prohřešků
v neděli, nejméně v pondělí. Z pe−
něz, které radnice vybrala na poku−
tách, hradí provoz radarů, případně
další výdaje rozpočtu, které schválí
zastupitelstvo. Díky měření se ze−
jména ve Chvalšinské ulici zklidnila
doprava a zlepšila plynulost provo−
zu,“ uvedla mluvčí.

Podle některých řidičů se díky
plynulejšímu průjezdu lépe odhadu−
je doba jízdy a snáz tak třeba odbo−
čuje z vedlejších silnic. (pru)

Radary přinesly peníze
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech

každé pondělí od 8. 11. 2021 
od 14,00 do 16,30 hodin.

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

SLEDUJTE

Za několik týdnů nasadí České drá−
hy na jihu Čech první z deseti no−
vých souprav RegioPanter. Všechny
soupravy pak budou jezdit po kraji do
poloviny roku. Na jihočeských tratích
chce národní dopravce na základě
smlouvy s krajem investovat do mo−
derních souprav letos a příští rok 
téměř dvě miliardy korun.

Nové soupravy budou jezdit z Čes −
kých Budějovic do Písku, Jindři chova
Hradce, na většině spojů do Horního
Dvořiště a také do Tábora.

„V roce 2023 nasadíme pak na
trati Tábor – Písek – Strakonice
sedm nových motorových souprav,“
uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
Strategií dopravce do roku 2030 je

ve spolupráci s objednavateli do−
pravní obslužnosti vyměnit velkou
část starých vlaků za nové. Jen na
jihočeských tratích chceme díky
smlouvě s Jihočeským krajem
inves to vat do moderních souprav
skoro dvě miliardy korun.

V kraji jezdí zatím čtyři nízkopod−
lažní elektrické soupravy Regio −
Panter řady 650 se dvěma vagony
na trati Strakonice – České Budě −
jovice – České Velenice. Soupravy
RegioPanter jsou moderní bezbarié−
rové elektrické jednotky s klimati −
zací. Cestujícím nabízí také wi−fi,
zásuv ky pro dobíjení elektroniky
a místa pro přepravu kočárků a kol. 

(pru), foto: ČD

Dráhy nasadí nové vlaky
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz e běh ne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i  se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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V 11. ročníku ankety o Alej roku
zvítězila lipová Klokotská alej v ji−
hočeském Táboře, která je součás−
tí tamní křížové cesty. Druhý nej−
větší počet hlasů získala alej jírovců
u Malé Klajdovky v Brně a na třetím
místě je Tyršova lipová alej, která
roste v historickém jádru Orlové na
Karvinsku. O titul bojovalo od za −
čátku loňského listopadu 93 stro −

mo řadí ze všech krajů republiky.
V před chozím ročníku ankety soutě−
žilo 132 alejí, vyhrálo stromořadí
stoletých lip u Velkých Opatovic na
Blanensku.

„Pro vítěznou Klokotskou alej,
která vede od klokotského poutního
místa až k Tismenickému údolí, tvo−
ří ji 94 lip malolistých a tři olše lep −
kavé, hlasovalo 999 lidí. Klokotská

alej lemuje cestu, která byla zalo že −
na benediktiny už koncem 17. sto −
letí, alej zde byla vysázena v roce
1836,“ uvedla organizátorka soutě−
že Klára Ondrigová.

Nominující Klokotské aleje Jana
Hralová na místě převezme hlavní
cenu – let balonem. Všech 14 regio−
nálních vítězů obdrží dárkové balíč−
ky, knihy o památných stromech ne−
bo vstupenky do botanických za−
hrad po celé České republice. (pru)

Nejkrásnější alej je v Táboře

sousedůKrátce
od

Bojují 
za barevné kérky

Barveným kérkám, zdá se, od−
zvonilo. Od začátku roku je na−
řízením EU zakázáno tetovat
formou barevných chemických
barev. Desítky tisíc tatérů v Ra −
kousku sepsaly protestní peti−
ci. Tisíce chemikálií v tetova−
cích barvách jsou od tohoto
roku v celé unii zakázány. Roz −
hodnutí se podle tatérů pra k −
ticky rovná zákazu výkonu po−
volání. Příští rok mají být zaká −
zány i pigmenty „modrá 15:3“
a „zelená 7“, které jsou obsa−
ženy ve dvou třetinách teto −
vacích barev.

Zavedli 
obalovou daň

Tübingen na jihozápadě Ně −
mecka jako první město v zemi
zavádí daň za obaly jídla a ná−
pojů s sebou. Zákazníci, kteří
si kupují jídlo a nápoje s se−
bou, si tak už připlatí několik
desítek centů. Za přiložený pří−
bor či napichovátko si zákazní−
ci připlatí dalších 20 centů, te−
dy asi 5 korun, a za kelímek či
tácek 50 centů, zhruba 13 ko−
run.  Poplatky se sčítají, za je−
den nákup může daň činit nej−
výše 1,5 eura, tedy 38 korun.
Od zavedení daně si německé
město slibuje menší znečištění
od obalů a méně ekologické
zátěže.

Mají vyšší mzdu
S nástupem nového roku zvýši−
lo Německo zákonnou minimál−
ní mzdu. Od června se ale část−
ka ještě dále navýší a vládní ko−
alice chce ještě letos prosadit
i třetí navýšení částky. Nově
je německá minimální mzda 
9.60 eura za hodinu, tedy asi
265 korun.  Zvýšila se o 23
centů. Od června bude mini−
mální mzda 10,45 eura, tedy
asi 282 korun. Spolkový ministr
práce Hubertus Heil tvrdí, že je
to stále málo a hodlá navrhnout
další navýšení. Zaměstnavatelé
chtějí také napadnout žalobou.
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Bývalý kaolínový důl Orty na 
Čes ko budějovicku chce zpřístupnit
Jihočeský kraj. Má se stát turistic−
kým a vzdělávacím areálem. Jde
o přírodní památku v katastru obcí
Borek, Hosín a Hrdějovice. Náklady
budou v desítkách milionů korun,
pomoci by mohly národní nebo
evrop ské dotace.

„Ke zpřístupnění existuje studie,
termín, kdy by se lidé mohli do dolu
podívat, není zatím známý,“ uvedl
náměstek hejtmana František Talíř
s tím, že není možné zatím říci, kdy
by turisté do areálu mohli přijít.

Kraj podepíše brzy s obcemi,
Správou jeskyní ČR a Regionální

rozvojovou agenturou jižních Čech
memorandum, ve kterém stvrdí
společný zájem důl připravit a zpří −
stupnit. Kromě toho hejtmanství
plánuje budovu se zázemím, cesty
pro pěší anebo parkoviště. Proměna
čeká i blízkou pískovnu, areál by se
měl napojit na turistické stezky
a cyklostezky.

Důlní dílo Orty vzniklo
v druhé polovině 19.
sto letí, zabírá asi 12 hek −
tarů. Jeho vznik inicio−
val Josef Hardt muth,
zakladatel firmy Koh−i−
noor Hardtmuth, která
ve Vídni a později v ne−
dalekých Českých Bu −
dě  jo vicích vyráběla ka−
meninové zboží a kam−
nové kachle. Surovinou

byl právě kaolín, dobývaný a plavený
na Borku v dole Orty. Po technologic−
ké stránce jde podle kraje o jeden
z nejzajímavějších dochovaných his−
torických důlních komplexů a v ČR
nemá obdoby. Labyrint chodeb je
dlouhý přes 5,6 kilometru. 

(pru), foto: archiv Jčk

Z dolu bude atrakce



8 Rozhled – Jižní Čechy 1-2/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Táborská a zároveň největší a nej−
mladší jihočeská zoo má rekord.
Za loňský rok ji navštívilo na 110 000
lidí. Oblíbené jsou tematické akce,
ať už oslavy narozenin zvířat s do−
provodným programem nebo spe−
ciální komentované prohlídky.

„Loňský rok byl z hlediska ná −
vštěvnosti nejlepším v historii naší
zoo. Výrazný nárůst jsme zazname−
nali hlavně v letních měsících. Díky
rozlehlému přírodnímu areálu u nás
ale nikdy nebylo přeplněno,“ sdělil
ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Posláním zoologické zahrady
v Táboře je chov a ochrana ohrože−
ných druhů zvířat. Právě příjmy ze
vstupného a za zážitkové programy,
které tvoří podstatnou část příjmů,
zde umožňují toto základní poslání
naplňovat.

Táborská zoo chystá letos řadu
akcí. Největší bude letní zahradní
slavnost připomínající 'narozeniny'
zahrady, letos připadá na 30. čer −

ven ce. Hlubocká zoo letos vedle ji−
ného přestaví expozici sov.

To Zoo Hluboká přilákala loni 
270 000 lidí, což je i víc než průměr
let před pandemií. „Loňská návštěv−
nost je i lepší než předcovidová. Na
to, že jsme měli zavřeno celý leden,
únor, březen a v dubnu asi do desáté−
ho, tak je to návštěvnost luxusní.
Největší je většinou v červenci, to by−
lo 70 000 lidí. V prosinci jsme měli
historicky nejvíc lidí, 27 000, což je
na prosinec opravdu hodně. Těch

skoro třicet tisíc lidí přišlo díky akci
Vánočně nasvícená zoo,“ řekl ředitel
Vladimír Pokorný s tím, že také letos

zahrada chystá řadu zajímavých 
věcí, včetně dětských projektů.

Zoo v Hluboké nad Vltavou, která
otevřela 1. května 1939, vznikla jako
součást loveckého muzea založené−
ho Schwarzenbergy. Od počátku cílí
na zvířata žijící v České republice, ale
chová i množství cizokrajných druhů.
Jako jediná zoologická zahrada ve
střední a západní Evropě chová od ro−
ku 2014 medvědy plavé. V zoo bylo
koncem předloňského roku téměř
300 druhů zvířat v asi 2500 exemplá−
řích. Areál se rozkládá na ploše při−
bližně šesti hektarů. (pru)

Zoo má rekord!

Šumavská rodačka Lucie Oudová se
po úspěšném vydání první knihy
„Dary Pošumaví“ rozhodla sepsat
další regionálně tematickou publika−
ci. Ta je na rozdíl od první knihy, kte−
rá je věnovaná rodinám s dětmi,
v určitých pasážích zaměřená na
těžší život na Šumavě. V knize totiž
kromě humorných příběhů najdete
i tragické osudy zdejších lidí. 
Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě
– smutno i veselo“ je určena všem

příznivcům Šu −
mavy. Krátké pří−
běhy vypovídají
o reálném životě
lidí na tomto úze−
mí. O všem, co
jim osud přichys−
tal, co museli str−
pět, co obětovali,
ale třeba i jaké
humorné příhody
se jim kdy udály.
Autorka čerpala
informace jak od
sběratelů folkló−

ru, z dobových novin, tak i od samo t −
ných Šumaváků. 
V knize se mimo jiné dozvíte, co všeho
byli lidé schopni udělat pro peníze, ja−
kým způsobem bojovali za lásku, kde
se v roce 1875 vzal v Klatovech kroko−
dýl nebo co pohoršovalo ženy na su−
šické plovárně. Buďte si jisti tím, že se
občas budete smát a jindy plakat, ne−
boť život je jako sinusoida. Jednou
jsme nahoře a podruhé zase dole. 
Knihu je možné od 27.01.2022 za−
koupit v knihkupectví v Klatovech,
Sušici, Horažďovicích nebo přímo
u autorky (lu.oudova@seznam.cz),
kde je možné žádat i věnování. Těm,
kdo dávají přednost nákupu online, je
dostupná na stránkách nakladatelství:
bit.ly/KupSumavu 
Na závěr nezbývá než dodat: Čtěte tu−
to knihu, jako byste zaťukali na omšelé

dveře staré chalupy a bylo vám ote−
vřeno. Zasedněte s domácími ke stolu
a vyslechněte si neobyčejné příběhy
obyčejných Šumaváků. 

Autorkou ilustrací je žichovická
 rodačka Veronika Víchová.

Úryvek z knihy

Knižní 
novinka

Autorka knihy Lucie Oudová je šumav−
skou rodačkou.  Foto Annie Vetyšková

Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo
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Výrobou a montáží topení z přírodní−
ho kamene se už 20 let zabývá firma
eurotop in ve Kdyni na Domažlicku.
Panely jsou vyrobeny z  přírodního
kamene a v nich jsou uloženy topné
kabely. Princip vytápění je založen
na sálavém teplu, jako například
u kachlových kamen.
Dvacetileté zkušenosti firmy dávají
tušit, že vytápění přírodním kamenem
si už našlo své stále místo mezi
jednotlivými systémy topení. Platí to
i v  současné době, kdy ceny plynu,
elektrické energie, uhlí i dříví nesmysl−
ně zdražily. O výhodách a přednos−
tech topení z přírodního kamene jsme
si povídali s  majiteli firmy Jiřím
Janouškem a Danielem Smolíkem.
Jakou šanci má vaše topení v  sou−
časné době?
n Tak jako v minulých dvaceti letech.
Zdražením všech druhů energií výho−
dy topných panelů nezmizí. Naopak
vyniknou. Například jeho akumulační
schopnosti. Panel vytopí místnost na
požadovanou teplotu, termostat vy−
pne a díky naakumulovanému teplu
přírodní kámen ještě několik hodin to−
pí zdarma. Další výhodou je, že se pa−
nel velmi rychle nahřeje. Za 29 minut
má teplotu 60 °C. Naše topení lze při−
pojit na 20hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této spotřebě.
Všem poradíme jak postupovat.
n Mnozí se stále rozmýšlejí, zda vy−
měnit přímotopy za vaše panely.
V  takových případech není třeba na
nic čekat. S našimi přírodními panely
oproti přímotopům okamžitě ušetří
30 % na nákladech. Další nespornou
předností je, že zatímco přímotopy
ohřívají vzduch, který v místnosti cir−
kuluje, u panelů z přírodního kamene
je to pravý opak. Náš panel vytápí
místnost na základě dlouhovlnného
tepelného záření. Toto sálavé teplo je

v místnosti rovnoměrně rozložené. To
znamená, že mezi podlahou a stro−
pem je rozdíl tak 2 °C.
n Když by někdo chtěl jen jeden pa−
nel například do koupelny.

Není problém. Těch klientů, kteří po−
žadují jeden, dva, tři panely je celá řa−
da. Ke každému panelu montujeme
samostatný termostat, takže si mo−
hou nařizovat teplotu, jak uznají za
vhodné. 

n Lze vaše topení kombinovat s  ji−
ným systémem vytápění?
To není vůbec žádný problém.
Per fektně to lze kombinovat s  kr−
bem. Mám své vlastní zkušenosti,

protože takovou kombinaci mám
doma a mohu jen doporučit (Daniel
Smolík – poznámka redakce).
Rozumné řešení je spojení našeho
topení s  fotovoltaikou. Už jsme ho
montovali do několika rodinných

domků, které měly na střeše foto−
voltaické panely. 
Můžeme uvést ještě nějaké další vý−
hody oproti klasickým systémům
 vytápění?
Majitelé našeho topení nemusejí platit
za čištění, kontroly a opravy komínu.
Také je nečeká výměna kotle, rozvo−
dů, vodních panelů jako při vytápění
plynem, uhlím, dřevem. Záruka na na−
še topení je 14 let, životnost panelů je
100 let a všem klientům poskytujeme
záruční a pozáruční servis. Montáž
přírodních panelů je rychlá a nevy −
žaduje žádné stavební úpravy. Sálavé
teplo je naprosto ideální pro lidský
orga nismus.

n Například?
Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %. Ne −
vysušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s  dýchacími potížemi
a pro novorozence. Velmi příznivě
půso bí na psychiku. Díky rovnoměr−
nému rozložení tepelného záření
v místnosti nemají alergeny, vlhkost
a plísně žádnou šanci.
n Dozví se klient od vás předem,
kolik asi protopí?
Každému předem zdarma zpracujeme
předběžný energetický výpočet včetně
všech pořizovacích nákladů. Dopravu
a montáž má u nás rovněž zdarma.
n Kdy se mohou zájemci o vaše
 topení s vámi setkat?
Každý pátek v naší firmě ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového ná−
draží) od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Jinak s námi
mohou komunikovat po telefonu nebo
e−mailem. Srdečně zveme každého,
kdo uvažuje nebo se už rozhodl pro to−
pení z přírodního kamene.               (re)

„Ceny energií neovlivníme,
ale jejich spotřebu ano,“

říkají majitelé firmy eurotop in ve Kdyni Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením



10 Rozhled – Jižní Čechy 1-2/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Vintířova stezka je 160 km dlouhá poutní cesta
střední obtížnosti, kterou lze zdolat v devíti
denních etapách. Cesta vede Bavorským le−
sem a Šumavou a kdo se na Vintířovu stezku
vydá, najde klidné putování srdcem oblasti,
která je nazývána „Zelenou střechou Evropy“.
Nejen v dnešní době je radost z přírody a kra−
jiny důležitým zdrojem síly.
Cesta je jednou z určujících historických sídel−
ních stezek v Bavorsku a Čechách a dnes vede
po neznámých stezkách Bavorským lesem
a Šumavou – od kláštera Niederalteich na

Dunaji, Bavorským lesem a oblastí Národního parku až k české obci Dobrá Voda
a dále až do městečka Blatná. Podél devíti denních etap můžeme objevovat celou
řadu zvláštností: např. poutní kostel Frauenbrünnl u Rinchnachu nebo „zelený”
hraniční přechod do Čech Gsenget, který byl několik desetiletí znepřístupněn
Železnou oponou. Na české straně můžeme mimo jiné objevit skleněný oltář
v Dobré Vodě nebo synagogu v Hartmanicích. 
Byl to sv. Vintíř, kdo se v 11. století vydal hluboko do neosídleného „Severního
lesa”. Zde začal v obci nesoucí dnes název Rinchnach s mýcením neprostup−

ných lesů, a tím položil základní kámen k osidlování hraniční oblasti. Proto je také
symbolem turistického značení na německé straně motyčka. 
Po stopách sv. Vintíře nyní vede poutní trasa původní lesní divočinou a pestrou
krajinou s dalekými výhledy. Při putování se budete stále více seznamovat

s Vintířem, který byl nejen
mnichem objevitelem, ale ta−
ké diplomatem a mírotvůr−
cem mezi národy. 
Naučná stezka u Lalli n −
gu, výstavy ve skanze−
nu Lindberg a stejně
tak muzeum Šimona
Adlera v Dobré Vodě
vás zavedou hluboko
do historie, kde můžete
nahlédnout do Vintířo −
va života a jeho půso−
bení na tomto světě.
V místech Vintířův ká−
men, Vintířův kostelík
(poutní kostel Frauen −
brünnl u Rinchnachu)
nebo Vintířova hora se
nacházíte přímo tam,
kde Vintíř vybudoval
své poustevny. Tabule
s podněty podél cesty
vás přivedou k zamyšlení nejen o Vintířově životě, ale také k sebereflexi a srovnání
s dnešní dobou. Zjistíte, že při putování překročíte nejen státní hranice a hranice
okresů, ale možná také některé ze svých vlastních hranic.
Pro putování je dostačující základní fyzická kondice, v jednotlivých etapách si
každý může přizpůsobit své tempo. Před star tem doporučujeme obstarat
si „Průvodce etapami – Vintířova stezka”, kde jsou jednotlivé úseky cesty
 podrobně popsány a vy se tak můžete před startem dobře připravit. Jednoduše
řečeno: Bude stačit na lehko sbalený batoh s dostatkem jídla na celý den.

Poutní cesta „Vintířova stezka“

Zpomalení běhu času v hlubinách 
bavorsko−českých lesů Staňte se poutníky

Putování s průvodcem na všech
etapách Vintířovy stezky. 

Termíny a informace 
od března na

www.gunthersteig.com

Etapy Vintířovy stezky:
Etapa 1. Niederalteich – Lalling (19 km)

Etapa 2. Lalling – Rinchnach (19 km)

Etapa 3. Rinchnach – Zwiesel (15 km)

Etapa 4. Zwiesel – Prášily (21 km)

Etapa 5. Prášily – Hartmanice (14 km)

Etapa 6. Hartmanice – Sušice (16 km)

Etapa 7. Sušice – Horažďovice (22 km)

Etapa 8. Horažďovice – Chanovice (15 km)

Etapa 9. Chanovice – Blatná (20 km)

Kontakt pro další informace: Simona Fink
tel.: +420 724 888 069, fink@arberland−regio.de 
Informační centrum Bavorsko – Čechy
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň

Vyhlídková terasa skýtá pohled na poutní kostel Frauenbrünnl u Rinchnachu.   
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Nárok na pozemky v katastru
obcí Vyšší Brod a Frymburk
na Čes kokrumlovsku o rozlo−
ze zhruba 2000 hektarů má
cisterciácké opatství Vyšší
Brod. Rozhodl tak Ústavní
soud. Pozemky opatství dosta−
lo v církevních restitucích už v
letech 2016 až 2018, ale Lesy
ČR podaly soubor žalob. Ty si−
ce zamítl Krajský soud v Čes kých
Budějovicích, Vrchní soud v Pra ze
však dospěl k opačnému názoru a
rozhodl, že pozemky se nevydávají.

„Nejde ani tak o pozemky, což je
hmotná věc. Spíš jde o potvrzení
práva a potvrzení toho, že jsme
právní stát. Znamená to, že pravda

skutečně hraje roli a soud nám
potvr dil, že jsme byli loajální státu,“
uvedl převor Justin Jan Berka.

Majetek byl sice cisterciákům
konfiskován na základě Bene šo −
vých dekretů, avšak až po roce
1948 a podle soudce zpravodaje
Davida Uhlíře posloužily tyto dekre−

ty pouze jako záminka
k pokračování majet−
kové křivdy.

„Je zřejmé, že vyše −
brodští cisterciáci byli
řádnými občany prvo−
republikového Česko −
slovenska a nekolabo−
rovali s nacisty, na−
opak. Členové řádu byli

vystěhováni či internováni a už nacis−
ti jim majetek zabavili,“ dodal Uhlíř.

V letech 1945 až 1948 byly dva
pokusy o konfiskaci ze strany čes−
koslovenského státu, ale ani jeden
nebyl úspěšný. Po roce 1948 byly
vydané další dva konfiskační správní
akty podle Benešových dekretů a po−

dle cisterciáků i tato rozhodnutí vyka−
zují značné formální vady. Klášter byl
objektem náboženské perzekuce.
Budovu konventu, opatství a klášterní
kostel už přitom cisterciáci získali
zpět podle zákona v roce 1990.

Opatství nyní bude muset zajistit
firmu, která se o nabytý majetek bu−
de starat. „Chceme plochu zalesnit,
protože je hodně vytěžená po stát−
ních lesích a vlivem ků rovce. Ale o to
se postaráme, na to jsme zvyklí,“
uvedl převor.

Cisterciácké opatství ve Vyšším
Brodu založil v roce 1259 Vok
z Rožmberka. Vyšebrodský klášter
je jediný fungující mužský cister −
ciácký klášter. (pru)

Soud rozhodl: Cisterciákům náleží pozemky

Zatímco ještě Bavorský
les a Šumava spí zim−
ním spánkem, chtěli
bychom vás pozvat do
sousedního Bavorska
a po malu naladit na
vol   nočasové aktivity nadcházejících měsíců. Máme pro vás připravenou pestrou škálu

propagačních materiálů v češtině, které se týkají outdoorových aktivit a kulinářských 
požitků v regionu, a to na obou stranách hranice. ZÍSKÁTE JE U NÁS ZCELA ZDARMA!
Objednávat můžete detailního průvodce „Turistický region ARBERLAND – Bavorský les“
s podrob ně popsanými 60 trasami pro pěší turisty v Bavorském lese včetně mapek, brožuru pro 
cyklisty „Mountainbike region ARBERLAND BAVORSKÝ LES“, zážitkovou mapu „Volno časový
průvodce regionem ARBERLAND“, nebo naši obsáhlou dvojjazyčnou brožuru „Kulinářský prů−
vodce po Bavorsku a Čechách“, ve které se dozvíte informace o cca 90 biofarmách, farmář−
ských obchodech, malých pivovarech i vybraných restauracích a kavárnách z oblasti Horních
Franků, Horní Falce, Dolního Bavorska, Karlovarského, Jihočeského a Plzeňského kraje. 
Jednotlivé brožury nebo celý balíček si můžete vyzvednout v Informačním centru Bavorsko
– Čechy v Plzni, nebo vám je na vyžádání rádi bezplatně pošleme!

Zážitkový region Bavorsko 
– volnočasové brožury pro vás

ARBERLAND REGio GmbH, pobočka Plzeň, organizační složka
Informační centrum Bavorska, Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň 

Tel. +420 720 983 682 | info.plzen@bavorskelesy.cz | www.bavorsko−cechy.eu 
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Nadstandardní mzdové ohod−
nocení, práci v přátelském ko−
lektivu a rodinné atmosféře
malé nemocnice, pomoc s hle−
dáním bydlení nebo šest týdnů
dovolené. Velmi dobré pod−
mínky nabízí svým zaměstnan−
cům nemocnice v Horažďo −
vicích. Ta nadále rozšiřuje svůj
tým, do kterého aktuálně hledá
sestry na lůžková oddělení.
Pracoviště přitom stále moder−
nizuje, aby ulehčila personálu
i zlepšila péči pro klienty.
„Také naší nemocnice následné
péče se týká pandemie nemoci
covid. Neléčíme sice pacienty
s touto nemocí vyžadující akutní
péči, ale míváme tu pacienty
s postcovidovými stavy, kteří ma−
jí například respirační potíže.
Péče o takové pacienty je per −
sonálně náročnější, proto ji
chceme rozložit mezi větší po−
čet ošetřujících zdravotníků,“ 
vysvětluje ředitel nemocnice
Martin Grolmus a dodává, že do
budoucna nemocnice plánuje
i rozšíření péče, což bez dosta−
tečného počtu sester nebude
možné. 
„Rádi v našem týmu přivítáme
všeobecné i praktické sestry
s praxí i absolventky nebo stu−
dentky některého z oborů na
praxi. Máme vzdělávací akredita−
ci, takže je dokážeme dále vzdě−
lávat a plně podporujeme jejich
další rozvoj i různé specializa−
ce,“ doplňuje hlavní sestra Anna
Petržilková. Nemocnice by ráda
oslovila zájemkyně přímo z Ho −
ražďovicka. Je ale připravena

nabídnout pomoc s hledáním
bydlení i zdravotníkům z jiných
regionů.

Nové oxygenerátory,
elektrická lůžka 
i televizory
Nemocnice následné péče
Horažďovice poskytuje násled−
nou a rehabilitační lůžkovou
i ambulantní péči například pa−
cientům po ortopedických nebo

jiných operacích, pacientům
s neurologickými nemocemi ne−
bo chronickým pacientům, kteří
dočasně potřebují nemocniční
péči namísto domácí. Má pro ně
k dispozici 140 lůžek a rozsáhlé
rehabilitační pracoviště.
Nemocnice byla první v kraji,
která měla již před deseti lety
všechna lůžka elektricky polo−
hovatelná a všechny pokoje vy−
bavené televizory. Nyní lůžka

postupně obměňuje za nová
modernější, která ještě více
ulehčí manipulaci s pacientem.
A průběžně obměňuje na poko−
jích také televizory, přičemž ty
modernější mohou pacienti
snadněji ovládat. 
Dále nemocnice loni koupila pět
nových oxygenerátorů. „Je to
právě reakce na nárůst pacientů
s potížemi po prodělání covidu,“
vysvětluje hlavní sestra. A ze

stejného důvodu nemocnice po−
řídila i nové infuzní pumpy. 

Nová přístavba umožní
další modernizaci pokojů
Rehabilitační oddělení v po−
sledním roce pořídilo nový laser
s vyšší výkonností pro efektiv−
nější laserové terapie a před tím
například i rázovou vlnu nebo
plynové injekce, které doplňují
standardní rehabilitační vybave−

ní, od magneto− a elektroterapií
přes vířivé vany po bazén. 
A nemocnice nezapomíná ani
na chuťové buňky pacientů
i zdravotníků. Nemocniční ku−
chyň se proto loni vybavila něko−
lika přístroji v celkové hodnotě
půl milionu korun. „Jedná se
o 120litrovou plynovou pánev,
150litrový kotel, modernizovali
jsme myčky na černé i bílé nádo−
bí a pořídili jsme nový takzvaný
šoker na rychlé zchlazování hoto−
vých jídel,“ říká Martin Grolmus
s tím, že do moderního provozu
kuchyně by rád přilákal zkušené−
ho kuchaře.
V příštích letech nemocnice plá−
nuje přístavbu technické budovy
nad současnými garážemi.
Z hlav ní budovy se do přístavby
přestěhují mimo jiné sklady,
technické místnosti a modernější
zázemí tam najde i zdravotnický
personál. Obě budovy pak spojí
prosklená chodba. Do uvolně−
ných prostor v hlavní budově se
rozšíří lůžkové kapacity. Přiby −
dou tak i další pokoje s vlastním
sociálním zařízením.                (pi)

Péče v Nemocnici
Horažďovice
l Rehabilitace
l Následná péče
l Ambulance
l Sociální služby
l RDG, laboratoř

Nemocnice Horažďovice: 
Zlepšujeme péči i podmínky pro personál
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Strakonické muzeum středního
Pootaví v nové sezóně má nové
stálé expozice a dokončilo něko −
likaletou opravu. Náklady byly 
140 milionů korun, proti původní
částce stouply kvůli vícepracím asi
o 20 milionů. Expozice chtělo mu−
zeum otevřít loni v červenci, ale
práce zbrzdila pandemie.

Oprava muzea začala v červenci
2018. Z nákladů kryla 108 milionů
korun dotace. V dubnu nabídne no−
vé expozice a věci typické pro měs−
to, tedy textil, zbraně, motocykly ČZ,
dudáky a loutky. V bývalém sídle
maltézských rytířů vznikla expozice
o tomto řádu. V hradním paláci jsou
dva nové bezbariérové sály.

„Původně jsme chtěli otevřít loni
v červenci. Stavbu naštěstí pande−

mie nepostihla, dokončili jsme ji
v prosinci 2020. Bohužel pandemie
udeřila do menších firem, které nám
dělaly expoziční část, vitríny, obkla−
dy. Navíc jedna firma, specializova−
ná na muzejní interiéry, měla velkou
subdodávku ve firmě Destin ze
Slovenska, a tam byl problém, když
byly zavřené hranice, oni sem ne−
mohli, pak byl problém s očková−
ním,“ řekla ředitelka Ivana Říhová.

Odborníci rekonstruovali plochu
o rozloze 2300 metrů čtverečních.
Povedlo se jim zachránit poškozené
nástěnné malby ze 13. a 14. století,
v havarijním stavu byla stěna hrad−
ního paláce, odborníci zrestaurovali
kamenné prvky. Vznikly i dva nové
bezbariérové sály.

„Sály nešlo vytápět, přístupné byly
proto jen v létě, teď jsou vytápěné.
Nové expozice mohou být otevřené
celý rok. Při přestavbě našli restau −
rátoři i nástěnné malby z 18. století

a část středověkého oltáře. Stavební
práce stály 78 milionů korun. Chce −
me mít muzeum zábavné i naučné
pro všechny kategorie našich
návštěv níků. Mizí to statické mu−
zeum, pouhé koukání do vitrín a při−
chází interaktivní prvky, videa, zvuko−
vé nahrávky, programy pro děti, takže
už se nemusí bát, že se s rodiči bu−
dou v muzeu nudit,“  řekla Říhová.

V každé expozici bude několik do−
tykových obrazovek. Muzeum ne−
chalo postavit i výtah mezi prvním
a druhým nádvořím. Částečně se
tak zbaví bariér.  

Muzeum koupilo do expozic de−
sítky dud z ČR i ze zahraničí, zá −
vodní motocykl ČZ 125 z roku 1957,
získalo i několik sad lékařského ná−
činí z doby Rakouska−Uherska. Má
i nový web a logo. Nabídne také dva
animované filmy, o stavebních úpra−
vách hradu a o tom, jak se do Čech
dostal řád johanitů. (pru)

Mají nové expozice

Opět jsem meditoval při úplňku letos
18. ledna. Je těžká doba, ale jen pro
ty, kteří se nechají ovlivnit médii, kte−
rá se snaží stále strašit. Léta tvrdím,
že strach je náš největší nepřítel.

NA ÚVOD MALÝ TEST: 
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností: Alfa, Beta, Gama? 
Odpověď bude na konci článku. 

Je doba nejistoty, strachu. Přestože
strach se původně vyvinul jako nega−
tivní, varující emoce, tak pro mnohé lidi
jsou určité formy strachu příjemné
a často si jej úmyslně vyvolávají sledo−
váním, čtením či vyprávěním hrůzo −
strašných příběhů (hororů), ale také
provozováním tzv. extrémních sportů.
Strach jako nástroj k manipulaci
V politickém boji bývá strach využíván
k manipulaci s voliči. Je dobré si uvě−
domit, že pokud se nechceme nechat
ovlivňovat, tak nás přece k tomu nikdo

nenutí. Dokud žijeme, je třeba dělat
coko liv, jinak zblbneme. 
Pohyb, změna a práce je život.
Ideální je dělat to, co nás 
baví a těší, protože se −
berealizace je důležitá
k naplnění a oboha−
cení našeho živo−
ta. Už vidím, jak
mnoho lidí na−
mítne, že jsou
nemocní a ne−
mohou praco−
vat. Většina lidí
má šanci se uzdr a −
vit. Zdra vot nictví
v Česku je na velice
dobré úrovni, a pokud
každý udělá, co může a má
(alternativní způsoby léčby – ma−
sáže, vitamíny, byliny na drobné 
infekce a na viry), může se uzdravit.
Pokud jeho myšlenky směřují pouze do
domova důchodců, je to podle mě „ko−
nečná stanice“, a to proto, že každý ví,
že nás ovlivňuje prostředí, ve kterém
žijeme.
Jestliže se chceme změnit, musíme
změnit prostředí, protože nás ovlivňuje.
Prostředí LDN, nemocnic, domovů dů−
chodců je pro psychiku katastrofa.
A protože z 80% psychika ovlivňuje fy−
zično, je to katastrofa i pro zdraví.
Chybí nám větší lehkost bytí, ztratili
jsme schopnost brát život s  nadhle−

dem a radostí. To není chyba státu,
médií, ale naše. Píši o tom celé dva ro−
ky, co zde vládne „kovidmánie“. Podle

mé vize se vše do původních
kolejí nikdy nevrátí, ale

předpokládám, že od
příštího roku 2023

už nebude nikdo
nikde vyžadovat
nějaké očkování,
potvrzení o tes−
tech atd. 
Asi je na místě
připomenout hor−

ší infekce, jako by−
la Španělská chřip−

ka a Černá smrt –
což je název pro epidemii

moru. Tehdy vymřela třetina
Evropy. Proto nechápu to strašení

vládami téměř celého světa. Ale jak
jsem uvedl výše, kdo se nenechá ovliv−
nit a raduje se ze života, užívá život na−
plno, tak toho se strašení netýká.
Pokaždé vše dobře dopadlo, zejména
v Česku, protože Česko je ve zvláštní
„kotlině“, kterou způsobil před miliony
let meteorit. Proto tady byli Keltové
a Druidi. Byli to vysoce postavení
jedin ci v předkřesťanské keltské spo−
lečnosti, kteří zastávali funkci kněží,
věštců, soudců, básníků, léčitelů
a učenců. Doboví autoři je srovnávali
s perskými mágy, řeckými pythagorejci
a indickými askety. 

Podle mých vizí se přesunuli do jiných
teritorií a jejich stopy jsou patrné napří−
klad v Irsku. U nás ale zůstalo mnoho
jejich potomků. Tady by mohlo být
vysvět lení, proč jsou v Česku lidé více
citliví, s  většími mentálními schop −
nostmi než je průměr jinde. Ale tím je
daná i přecitlivělost, která s výše uve−
denými schopnostmi souvisí, a tím si
vše více bereme a vše bereme hůře,
než to v reálu je.
Začal rok 2022, což je rok, který bude
přát rodině, vztahům, kamarádstvím
a toho je dobré využít a utužovat přátel−
ství, které dva roky mnoho lidí (ze stra−
chu z  nakažení) opomíjelo. Teď bude
příležitost to napravit, protože „energie
Univerza“ tomu bude přát.
Je rok Tygra, který je silný, odvážný
a s  touto energií jsme schopni do −
sáhnout všeho, co si přejeme. 
Všem přeji hlavně hodně štěstí, zdraví,
pohody, invenci i mnoho tvůrčích ná−
padů, radosti a lásky. 
Všem přeji, ať se každému splní, co si
přeje. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.

Výsledky testu:
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností: Alfa, Beta, Gama?
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda se necháte ovlivňovat
negativními zprávami. Alfa =
Ano, Beta = na půl, Gama = Ne.

„Chybí nám větší lehkost bytí, ztratili jsme
schopnost brát život s nadhledem a radostí,“
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CAFÉ Charlotte, zavedená fir−
ma s dlouholetou tradicí
v hor ském středisku na Šu −
mavě, hledá posilu do týmu
na pozici CUKRÁŘ / CUKRÁŘ−
KA. Nabízíme stabilní pracov−
ní poměr v celoročním provo−
zu (i v případě dalších pande−
mických opatření), ubytování
zdarma a jídlo za 50 %. Po −
žadujeme pouze spolehlivost,
nadšení učit se nové věci
a základní znalost cukrařiny.
Praxe v oboru je výhodou, ni−
koli podmínkou.  Více info na
tel.: 602486490. RR 21963

SBĚRATEL koupí staré obrazy
a jiné starožitnosti. Solidní jed−
nání. Tel.: 608979838, E−mail:
vladislav.soucek@seznam.cz
PM 22038

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje. Stačí

napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi??? NÁ−
BYTEK do roku 1980 a staro−
žitný nábytek a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za odvoz.
Tel.: 608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek a nábytek
do roku 1980. Stav nerozhodu−

je. Stačí napsat SMS či pro −
zvo nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21079

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

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445 PM 22016

36/185 NEKUŘÁK, bezdětný,
hledá dívku 16−19 let k  se −
známení. Mám rád cestování,
přírodu a kulturu. Tel.:
604969788  PM 22005

PRONAJMEME nově zbu−
dované apartmány v Bě −
šinech. Byty jsou o rozlo−
ze 45 až 75 m2, jsou plně
vybavené a zařízené (ku−
chyňská linka, sporák,
dvouvařič – sklokera −
mická deska, mikrovlnná
trouba) podle typu a veli−
kosti apartmánu. Pračka
a sušička ve společných
prostorách. V místě mož−
nost zaměstnání, dopra−
va, škola, školka. Vhodné
i pro pendlery. Vzdálenost
na státní hranice SRN
28 km. Volné ihned. Tel.
603195471. RR 22112

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské
prá ce, kompletní rekon−
strukce bytového jádra,
obklady, dlažby, bourací
práce a další práce 
dle domluvy. Stra konice
a okolí do 40 km. Ro zum −
né ceny. Tel.: 721757399.
RR 22057
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SBĚRATEL koupí staré mo−
tocykly ČZ, JAWA, OGAR,
skútr ČZ, moped STADION
i jiné značky, kompletní
i ne  kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a jinou
technickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se do −
mluvíme. Tel.: 603237242
e−mail:flemet@seznam.cz
RR 21428

Uzávěrka řádkové inzerce je 18. února 2022
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V jižních Čechách čekají na velké
ortopedické operace tisíce pacien−
tů. Čekací doby se prodloužily prů−
měrně na dva až tři roky i víc.
Důvodem je pandemie koronaviru,
ale i to že se prodlužuje délka života.
Přibývá pacientů a mnohdy se ope−
rují i devadesátiletí.

Například v písecké nemocnici
dohnali skluz za loňský lockdown
v létě, aktuální výpadek doženou do
půlroku.

„Ovšem nejvážnější stavy se ope−
rují přednostně, a to maximálně do
roka. Naši ortopedi se snažili zmírnit
ten covidový skluz už loni v létě, ale
stejně to bude trvat roky, než se do−
staneme na původní stav,“ řekla ře−
ditelka holdingu Jihočeské nemoc−
nice a dávná ministryně zdravotnict−
ví Zuzana Roithová.

Na ortopediích se loni hodně ope−
rovalo v létě. Personál byl o prázdni−
nách přetížený. „Operativa se těžce

dohání, protože teď je opět péče
částečně odložená. Dokud budeme
mít pacienty na covidových jipkách,
na ARO, nemůžou se dělat složité
operace. Pooperační pokoje se
změnily na jipové, jipové na arové,
abychom navýšili kapacitu pro ná−
růst počtu covidových pacientů,
kteří vyžadovali intenzivní péči,“
podotkla ředitelka Roithová.

Tím, že se stále více operují 
i devadesátiletí pacienti, zákroků

přibývá. „Krčky po úraze, ale i ne −
úrazové artrózy se operují ve velmi
pokročilém věku. To se dřív ne −
dělalo. Kromě toho jsme začali
před třemi čtyřmi lety operovat
i kolenní implantáty, v mnohem
větší míře než dřív, kdy jich bylo
pár desítek. Dnes jsou to stovky.
To všechno zabírá kapacitu na
operačních sálech a způsobuje
větší tlak na operativu,“ dodala
Zuzana Roithová.   (pru)

Milé uchazečky a milí uchaze−
či o vzdělávání na naší škole,
vážení přátelé,
dovolte nám, abychom vás
oslovili a zároveň podpořili v té−
to nelehké době, kdy musíme
čelit mnoha opatřením, jejichž
vlivem se během minulého roku
vzdělávání nejednou přesunulo
do  on−line prostředí. Je zcela
pochopitelné, že si nemusíte
být jisti tím, zda jste si na  zá−
kladní škole osvojili všechny
potřebné znalosti a dovednosti,
které budete na  střední škole
potřebovat. Nemáte se však če−
ho bát a rozhodně nevěste hla−
vu! Jsme tu pro vás a pokud se
rozhodnete podat svou přihláš−
ku na  naši školu, přichystáme
pro  vás v  průběhu 2.  pololetí
každopádně několik akcí, jež
vám pomohou zvládnout pře−
chod ze  základní na  střední
školu. 😊
Jistě jste už zaznamenali, že ko−
nečný termín podání přihlášek
pro 1.  kolo přijímacího řízení
byl stanoven na 1. března 2022.
SOŠ a SOU Sušice vám nabízí
celkem 15 oborů, jejichž absol−
vováním můžete získat buď −
to závěrečnou, či  maturitní
zkouš ku. Výběr je skutečně
pestrý a věříme, že si valná vět−
šina z  vás mohla tuto skuteč−
nost ověřit během  některého
ze 7 dnů otevřených dveří, kdy
jste mohli osobně navštívit ne −
jen naši hlavní budovu U Kap −
ličky 761, nýbrž i všechna od−
loučená pracoviště. V případě,
že si podáváte přihlášku na 
kte rý koli z  učebních oborů,

popřípadě jste si zvolili studij−
ní obor Elektrotechnika, neza−
pomeňte si zajít také na  lékař−
skou prohlídku. Jakmile obdrží−
te pololetní vysvědčení ze závě−
rečného ročníku povinné školní
docházky, můžete doplnit vaše
výsledky z obou pololetí 8. roč −
níku a 1.  pololetí 9. ročníku,
které si poté nechejte potvrdit
na  základní škole. Máte všech−
no vyplněné? Potom už nic ne−
brání tomu, abyste nám přihláš−
ku doručili osobně, anebo ji
odeslali na  naši adresu (SOŠ
a SOU Sušice, U Kapličky 761,
Sušice, 342 01).

Pakliže jste si podali přihlášku
do učebního oboru, máte spl−
něno a stačí pouze počkat
na  oficiální výsledky do 22.
dubna 2022. Pro ty z vás, kteří
mají zájem o některý z našich
3 studijních oborů, anebo
o nástavbové studium, budou
rozhodně dalšími důležitými
daty 12. a 13.  duben 2022,
v  těchto dnech se totiž usku−
teční 1. a 2.  řádný termín
jednotné přijímací zkoušky
(PZ). Pozvánku s  konkrétními
informacemi, kdy a kde budete
PZ z  matematiky a českého
jazyka a literatury skládat,

obdr žíte s  časovým předsti−
hem. Budeme vás ale určitě
infor movat rovněž na interneto−
vých stránkách školy i našich
sociálních sítích. 😉
Pro naše žákyně a žáky nabízí−
me mnoho školních a mimo−
školních aktivit,  do  nichž se
mohou zapojit, nudit se určitě
nebudete! Všem, kteří jsou
zdale ka, případně by měli pro−
blémy s  každodenním dojíždě−
ním, může me poskytnout uby−
tování v našem Domově mlá−
deže, přičemž celková částka
aktuálně vyjde na 1200 Kč/mě−
síc. Pro všechny ubytované za−
jistíme taktéž celodenní stra−
vování (snídaně, přesnídávka,
oběd, svačina, večeře) za stá−
vající cenu 107 Kč/den. Všech −
ny žákyně a žáci naší školy pak
mohou odebírat obědy za
35 Kč, na výběr budete mít při−
tom ze 2  jídel. Všechny tyto
infor mace jsme vybrali jako
sou hrnnou odpověď na va še
dotazy, které nám byly kladeny
v  průběhu jednotlivých burz
škol, dnů otevřených dveří či
na  sociálních sítích. Kdybyste
však potřebovali cokoli dalšího,
neváhejte se na nás obrátit.
Držíme palce, aby ste si v rámci
této rozhodující volby vybrali
obor, který vás bude bavit.
Věřte, že se už nyní těší me
na budoucí spolupráci a se zá−
palem pro obor a tradici udělá−
me maximum pro  to, abyste
u  nás v  Sušici získali kvalitní
středoškolské vzdělání. 😊

Za náborový tým 
Mgr. Jiří Vlček

Vykročte ve školním roce 2022/23
do života právě s naší školou

Čekání na ortopedické operace s prodlužují
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