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Dvě nová pracoviště otevřela čes −
ko budějovická nemocnice. Super −
moderní Endoskopické centrum
gas troenterologického oddělení
a He modialyzační středisko interní−
ho oddělení. Obě pracoviště vznikla
jako přístavba pavilonu C a náklady
na vybudování oddělení se pohybují
okolo 170 milionů korun.

„Přes značnou komplikovanost
stavby spočívající především v je−
jím situování v centru nemocnice
s možností naprosto minimálního
prostoru staveniště přímo u stavby
a dále v nutnosti zachovat po celou
dobu stavby v provozu lineární
urychlovače onkologického oddě lení
se podařilo práce dokončit v dohod−
nutém smluvním termínu,“ uvedl

ředi tel nemocnice Michal Šnorek.
Nástavbu pavilonu C tvoří tři nová 
patra. „Například pacientům přinese
nové hemodialyzační středisko mno −
ho pozitivních změn. Jedná se ze −
jména o zkrácení vzdálenosti a rychlý
přístup výtahem na stře disko po pří−
jezdu z domova i z lůžkové části.
Dále je zde útulná čekárna a prostor−
né šatny, intimní prostředí vyšetřo−
ven, pro každé lůžko také individuální
připojení k televizi s TV sluchátky 
nebo volně přístupná wi−fi síť,“ uvedl
Šnorek s tím, že nové pracoviště
nabí zí 23 dialyzačních míst.

Gastroenterologické oddělení se
po modernizaci stává jedním z nej−
větších a nejmoderněji vybavených
pracovišť pro digestivní endoskopii

v ČR. Má šest samostatných sálů
vybavených nejvyšší řadou endo −
skopických přístrojů.

„Digestivní endoskopie v česko−
budějovické nemocnici tak získává
moderní pracoviště, jehož cílem
bude poskytovat péči na nejvyšší
evropské úrovni,“ podotkl primář
gastroenterologického oddělení
Martin Bortlík.

Českobudějovická nemocnice za−
hájila několikaletou modernizaci své −
ho areálu v roce 2013. Jde o pro  jekt
v celkové hodnotě stovek milionů
korun. Českobudějovická nemocni−
ce patří mezi největší zaměstna −
vatele v Jihočeském kraji, zaměstná−
vá 3100 lidí. (pru)

Foto: archiv Nemocnice ČB

Nemocnice má dvě nová pracoviště Univerzita pomůže
ukrajinským
studentům

Jihočeská univerzita pomůže stu−
dentům z Ukrajiny. S ohledem na vá−
lečný konflikt v této zemi se vedení
školy rozhodlo poskytnout jim soci−
ální stipendium. Chce tím řešit jejich
situaci, když se kvůli valcenapříklad
nemohou dostat ke svým penězům.
Koleje zase do konce semestru po−
skytují těmto studentům padesáti −
procentní slevy na ubytování.

„Snažíme se tím usnadnit ukra−
jinským studentům jejich složitou
situaci. Sociální stipendium slouží
k tomu, aby měli peníze na běžný
život. Řada z nich se v těchto dnech
nemůže dostat k financím, protože
mají na Ukrajině zmrazené účty,“
uvedl mluvčí Jihočeské univerzity
Štěpán Kuděj.

Nyní na univerzitě studuje 65
Ukrajinců. Dalších 22 Ukrajinců je
na JU zaměstnána. Jedná se napří−
klad o vědecké pracovníky, kteří zde
přednášejí.

Studentská unie Jihočeské uni−
verzity také plánuje pomoc pro své
spolužáky. Spustila transparentní
účet pro pomoc studentům. Podle
unie pomoc poputuje adresně 
studentům přímo na účet Kolejí
a menz univerzity. (pru)



2 Rozhled – Jižní Čechy 3/2022

Říkají mu „český Belmondo“. Pro
jeho trochu francouzský vzhled,
jeho jistou podobnost rysů se
slavnou, dnes již nežijící umělec−
kou legendou. Martin Kraus se
sice nenarodil v jižních Čechách,
ale má k nim vřelý vztah, a navíc
na jejich rozhraní žije.

„Máme u Orlíka statek, koně
a žijeme tam. Je to pro mě splněný
sen. Sice je to trochu složité s tím
dojížděním do Prahy, ale to si člo −
věk zvykne. Kolikrát já dojedu do
Prahy dřív i do centra než ten, co
v ní bydlí, přejede z jednoho konce

na druhý,“ usmívá se mladý herec,
který za dva roky oslaví čtyřicátiny.

Kromě filmů a pohádek září
hlavně v komediích, které doposud
hlavně putovaly po republice a teď
se nově usadily v nově zrekonstruo −
vaném pražském Divadle Metro.

„Dva nahatý chlapi, Osm eur
na hodinu, Už tě mám dost, Špi −
navý obchod, v tom všem hraju.

Samozřejmě že budeme
dál jezdit po Čechách
a Moravě a hrát i na jihu
Čech, ale jako domov−
skou scénu máme teď
nově Metro. Jsem za to

moc rád. A když nehraju, tak dě−
lám doma, na statku, na farmě…
a už se těším na jaro, až s bráchou
a přáteli vyrazíme zase na koních
po okolí,“ svěřil se Kraus.

Práce na farmě zabere hodně
času, ale i peněz a energie. Na −
štěstí na to není Kraus sám. Díky
své rodině, včetně své ženy, má
velkou oporu i v tomto ohledu.

„Hraní mám vlastně za odměnu,“
dodal sympatický mladý herec,
který má velký komediální talent,
který vychází z něj doslova jako
„mimochodem“. A právě i tím je
divákům sympatický. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Český Belmondo Martin Kraus

Martin Kraus na své farmě

Martin Kraus

Michal Kraus, Daniela Sinkorova, Martin Zounar 
a  Martina Randová  ve hře „Dva nahaty chlapi“

sousedůKrátce
od

Masivní odliv 
věřících

Masivní odliv věřících zažívá
římskokatolická církev v Bavor −
sku Po zveřejnění zprávy o ma−
sivním zneužívání dětí ze strany
duchovních se množí vystupo−
vání věřících z řad těchto spole−
čenství. Pro církev to má i eko−
nomický dopad. Jen v Mnichově
se počet odchodvších z katolic−
ké církve zdvojnásobil na 150 až
160 denně, což prý už přesahu−
je kapacitu příslušného úřadu.
Věřící jsou v Německu pro círk−
ve velmi důležití, přímo totiž
církvi přispívají pravidelně ze
své mzdy.

Zákaz předražení
nájemného

Účinněji bojovat s předražová−
ním nájmů chce spolková rada
v Německu. Požaduje tresty až
100 000 eur, tedy přes 2,5 mi −
lionu korun, pro ty pronajímate−
le, kteří požadují nepřiměřeně
vysoké nájmy. Spolková rada
Bavorska a Brandenburska už
návrh jednomyslně přijala, teď
se jím bude zabývat bundestag.
Dosavadní sankční maximum je
50 000 eur. Pro nájemníky má
být také snazší předražení pro−
kázat. K tomu má stačit, jestliže
požadované částky přesahují
o 20 procent nájemné v místě
obvyklé a nabídka bytů je malá.

Vraždu hlásit 
nemusí

Okresní soud v německém Co −
bur gu rozhodl, že prodávající do−
mu nemusí upozorňovat na to, že
se v něm stal nějaký zločin!
Zamítl totiž žalobu kupující, která
si pořídila dům, ve kterém se
před dvaceti lety stala vražda.
Když se zájemkyně o dvacetileté
vraždě ženy a jejího dítěte dozvě−
děla, chtěla kupní smlouvu na
dům zrušit. Je názoru, že prodá−
vající musí i bez výslovného do−
tazu kupujícího na takový čin
upozornit. Německý soud ale
žádné lstivé jednání neshledal,
kromě jiného proto, že od činu
uplynula velmi dlouhá doba.
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V rámci Operačního programu Zaměstnanost pomáhá město Nepomuk
již od ledna roku 2021 lidem v regionu. Rozběhlý projekt je zaměřený na
rozmanité druhy pomoci a podpory lidem v tíživé životní situaci, jako jsou
matky samoživitelky, pěstouni pečující o osobu blízkou, starší spoluobčané

nebo dobrovolníci v sociálních službách a sociální pracovníci. Uskuteč −
ňujeme mnoho bezplatných aktivit, které zahrnují kurzy, semináře, vzděláva−
cí akce, výlety a setkání, nabízíme také tzv. službu „Na zavolání“, tzn. pomoc
při registraci na očkování či testování proti Covid 19 a odvoz na samotné
očkování. Pro děti ze sociálně slabších rodin jsou pořádány příměstské tá−
bory a doučování. Každou středu mají zájemci možnost využít naši nabídku
probrat s nimi osobní záležitosti, se kterými si nevědí rady. Jedná se třeba
o napsání životopisu, jak se připravit na pracovní pohovor, ukázat konkrétně,
kde a jak hledat práci a další činnosti, které jsou pro cílové skupiny projektu

důležité. Pro terénní práce je využíván sedmimístný vůz Toyota Proace City.
Kancelář projektu se nachází v  budově volnočasového centra Fénix
Nepomuk v  prvním patře nám. A. Němejce 88. Pomůžeme, poradíme, 
podpoříme Vás! Jsme nositeli projektu „Do Fénixu s důvěrou!“

beniskovamiroslava@urad−nepomuk.cz +420 602 584 688
burianovakarolina@urad−nepomuk.cz +420 601 554 804

Pomůžeme, poradíme, podpoříme!
Přijďte do Fénixu s důvěrou!

Co vše se dělo v roce 2021

Nepomuk pomáhá obyvatelům v regionu

Projekt Do Fénixu s důvěrou je
projektem města Nepomuk a byl
podpořen z Operačního progra−
mu Zaměstnanost pod registrač−
ním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/
16_047/0016078.     

Foto archiv projektu  Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

V  roce 2021 se v projektu „Do
Fénixu s  důvěrou“ uskutečnily
přednášky, semináře, akce pro děti
a starší občany. Za velkého zájmu
sociálních pracovníků proběhly dva
díly akreditovaných kurzů na téma
„Netradiční pohled na ADHD“. Lektor
pan Mudra velmi zajímavě a poutavě
přednášel a toto citlivé téma rozvíjel
na praktických a v  denním životě

použitelných příkladech, které mo−
hou rodiče ve výchově dětí využívat.
V srpnu se konal 1. příměstský tábor
pro děti na téma „Poznávej svůj re−
gion“. Děti měly možnost zapojit se
do tvořivého a zábavného tématu tá−
bora, který je formou her a výletů
provedl místy, ve kterých žijí. Senioři
si společně naplánovali a uskutečnili
výlety. Navštívili například zámky

Nebílovy, Chudenice a Blatná. V rám −
ci projektu se  dařila i pomoc při re−
gistraci a odvozem na očkování proti
Covid 19. Novou aktivitou v  roce
2022 je služba registrace testování
na Covid 19. V předvánočním čase
se uskutečnilo „Vánoční tvoření se
seniory“ a povedlo se nám také  při−
pojit se  jako „Ježíškova pravá ruka“
k  projektu „Ježíškova vnoučata“.

Zaregistrovali jsme přání seniorů,
která se všechna díky dobrým lidem
z regionu podařila splnit. Co dodat?
Naším cílem je v  projektu pokra −
čovat, podporovat cílové skupiny
a zvyšovat kvalitu klíčových aktivit.
Pokud jsme Vás oslovili, neváhejte
nás kontaktovat osobně, telefonicky
nebo prostřednictvím webových
a FB stránek.
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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

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

SLEDUJTE

Jihočeský vodárenský svaz moder−
nizuje téměř sedm kilometrů páteř−
ního vodovodu Soběslav – Doubí na
Táborsku. Hotový je první úsek z pěti
a začaly práce na dalším. Projekt za
více než 76 milionů korun začal loni 
v srpnu a skončí letos v létě. Moderní
technologie prodlouží životnost po−
trubí o dalších sto let. Vodárenský
řad pochází z roku 1968,

„Máme za sebou technicky nejná−
ročnější část s velkým terénním pře−
výšením a překonáním vodního toku,
pod nímž se nové potrubí protahova−
lo. To vyžadovalo i nepřetržité čerpá−
ní vody ze stavebních jam na obou
stranách. Teď se již pohybujeme
v jednodušším terénu,“ řekl stavby−
vedoucí Miroslav Korčák.

Úsek je součástí vodárenského
řadu Zlukov – Svatá Anna, který
měří 24,6 kilometru a je klíčovým
zdrojem pitné vody pro Táborsko.
V minulosti se tam již postupně na−
hradilo přes deset kilometrů zasta−
ralého potrubí z azbestocementu
o průměru 400 milimetrů. Teď JVS
poprvé sáhl po nejmodernější

meto dě, kdy nový materiál zcela
nebo částečně přilne ke stěně pů−
vodních trubek. Část potrubí se
překládá i kvůli stavbě železničního
koridoru. U devíti podzemních ša−
chet se mění technologie.

Stavbaři to mají o to složitější, že
značná část dálkového vodovodu
vede blízko elektrického vedení
s vysokým napětím nebo jej kříží.
Někde se mýtí křoviny a kácí stromy
rostoucí mimo les.

Vnitřní povrch potrubí se zbavuje
volně pohyblivých částic a hrubých
nečistot. K tomu se používá ocelový
válec s ostrými lamelami a kruhové
přípravky s čistící gumou. Ta má
stejný průměr jako potrubí. Každý
úsek tato souprava pročistí nejméně
dvakrát. Jsou−li v potrubí pevné pře−
kážky, používá se robot s frézou, pak
následuje znovu strojní dočištění.

Prakticky celé Táborsko včetně
měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá
nad Lužnicí je stoprocentním odbě−
ratelem vody z JVS. Společnost do
její údržby ročně investuje přes sto
milionů korun. (pru), foto: JVS:

Modernizují páteřní vodovod

Obyvatel Jihočeského kraje, tedy
druhého největšího regionu po
Praze, je zase víc. Za deset let jich
o 3465 přibylo. V kraji žilo loni 
631 800 obyvatel, o něco více je
žen než mužů. Průměrný věk byl
43,2 roku. Poměrná část, asi 
134,5 tisíce lidí, je starších 65 let.
Tři procenta obyvatel tvořili lidé s ci−
zím státním občanstvím. Věřících
byla loni mezi Jihočechy téměř třeti−
na všech. Vysokoškolské vzdělání
mělo 15,9 procenta lidí v kraji.

„Lidé od 15 do 64 let tvořili 62,7
procenta populace v kraji. Statistici
evidují 134 581 lidí z jihu Čech, jimž
bylo přes 65 let. Průměrný věk žen
byl loni 44,5 roků, u mužů 41,9 ro−
ků. Vysokoškolské vzdělání mělo 
loni v jižních Čechách 15,9 lidí,“
říka jí pracovníci Českého statis −
tického úřadu.

V kraji také vzrostl počet domů.
Za deset let jich přibylo o skoro 
devět procent, je jich přes 178 000
tisíc. (pru)

Obyvatel Jihočeského kraje je zase víc
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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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Nejstarší zoo 
zdraží

Náklady spojené s provozem
nejstarší zoo v Evropě, ve ví−
deňském Schönbrunu, rok od
roku rostou. Obzvláště nyní
s nárůstem cen energií i dopra−
vy. Zahrada také zvažuje zvý−
šení vstupného. Loni spotře−
bovala zvířata na 280 tun sena,
25 tun masa, 30 tun ryb nebo
skoro 100 tun karotky. Ná −
klady na potravu jsou okolo 
80 000 eur měsíčně, více než
dva miliony korun. Ze zvlášt −
ností jídelníčku tady pečou 
piškoty bez cukru pro oran −
gutany. Spotřeba je jich taky
v tunách.

Astronomická
cena bytu

Kdo chce bydlet v nejvyšším
německém mrakodrapu, musí
sáhnout hluboko do kapsy.
Ceny v Penthouse Grand
Tower ve frankfur tském Wes −
ten du jsou astronomické. Při −
tom dostupných bytů v zemi je
málo. Luxusní byt o rozloze
300 metrů čtverečních je ve
180 metrů vysokém a rok sta−
rém mrakodrapu aktuálně na−
bízen k prodeji za 9,1 milionu
eur, tedy skoro 246 milionů ko−
run. Je z něj fascinující výhled
a v bytě je obrovský luxus.

Chtějí omezit 
koloběžky

Německý svaz měst a obcí
chce omezit počet e−kolobě−
žek. Podle odborníků způsobují
jejich uživatelé nehody, navíc
jsou poházeny různě po měs−
tech. Horní hranici e−koloběžek
si mají určit jednotlivá místa
podle toho, jak kde tato vozítka
dělají problémy, hlavně v histo−
rických centrech měst. Za tím −
co elektrické koloběžky chtějí
někteří omezit nebo někde zru−
šit, jízdní kola chtějí zachovat.
Proti tomu se ale bouří právě
milovníci koloběžek.

Čížová na Písecku odmítla nabídku
České pošty, aby poštovní služby
provozovala obec jako Pošta Partner.
Podle starosty Tomáše Korejse šlo
o několikátou nabídku od roku 2016.

„Myslím si, že Čížová je dosta −
tečně velká na to, aby tu měla plno−
hodnotnou pobočku České pošty.
Je to pro naše dobro. Opět jsem se
tedy rozhodl odmítnout. Pro nás by

to absolutně nedávalo smysl, i co se
týče ekonomické nabídky,“ řekl
starosta.

Podle jeho slov zatím neexistuje
ani zájemce, který by Poštu Partner
v Čížové chtěl provozovat. Česká
pošta sama o sobě provoz pobočky
v obci ukončit nemůže. Buďto ji mu−
sí provozovat nebo musí sehnat
pro provozování partnera.

„Nemusíme se tedy bát, že by tu
pošta úplně ukončila činnost,“ dodal
Tomáš Korejs. Občané jsou ale pro−
zatím v nejistotě, protože nevědí, zda
si dopisy, poštovní poukázky nebo
důchody budou mít kde vyřídit. Jak
vedení pošty, tak i obce ale ujišťují, že
o své služby rozhodně nepřijdou.

Podobná situace byla před časem
v městysi Sepekov. Zde také Česká
pošta nemůže své služby omezit.
Přesto dnes funguje jako partnerská
složka, a to bez problémů. (pru)

Chtějí zachovat poštu
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Vstupné na jihočeských státních
památkách letos podraží. Nárůst
cen s ohledem na navyšující se
energie, služby a pohonné hmoty,
bude zhruba o 15 procent, v průmě−
ru o 30 korun na vstupence. Některé
návštěvnické trasy budou otevřené
jen ve vybraných časech a dnech.
Památkáři zároveň dál snižují vstup−
né pro děti a mládež, letos bude 
40 procent ze základního vstupného.

„Zdražení souvisí s prudkým ná −
růstem takzvaných mandatorních
výdajů. Řadí se mezi ně ceny za
energie či služby na zabezpečení
budov. I tak výnosy ze vstupného
nepokryjí všechny zvýšené náklady,
ale přibližně jen třetinu. Zbytek mu−
síme uspořit,“ uvedla mluvčí jihoče−
ských památkářů Markéta Slabová.

Památkáři chystají změny v pro−
vozu a počtu návštěvnických tras,
to znamená například že budou
otevře né ve vybraných časech
a dnech. Zefektivní také průvodcov−
ské služby. Šetřit budou i ve spotře−
bě a je možné, že se omezení do −
tkne i údržby a oprav památek.

Někde vstupné stoupne, jinde kles−
ne. Na státních památkách se scelují
ceny. Na hradu a zámku Český Krum −
lov stoupne vstupné o pětinu i víc: ze
120 na 150 a ze 150 na 180 korun.
„Je to jednotná úprava vstupného
v celé České republice. Generální ře−
ditelství sjednocuje vstupné po celé
republice. V jižních Čechách jsme byli
lehce pod průměr Karlštejnu, Led nici
a podobně. Důvodem je zvýšení ener−
getické náročnosti jako osvětlení,
temperace,“ dodala mluvčí.

Jihočeské státní památky navští−
vilo loni přes 630 000 lidí, mezi −
ročně zhruba o 17 procent méně.
Výnosy ze vstupného klesly mezi−
ročně o 14 procent na necelých
74 milionů korun. Podobně jako
předloni naopak mířilo víc lidí do
areálů se zahradami. Na renesanční
Krato chvíli dorazilo v roce 2021
skoro 40 000 turistů, o 18 procent
víc než předloni. (pru)

Vstup na památky podraží

Zámek Český Krumlov 

Vstupné a pronájmy na některých
městských sportovištích zvýšila
radnice v Jindřichově Hradci. Jde
například o plavecký bazén, zimní
stadion nebo hřiště s umělou trávou
Piketa. Město tím reaguje na rostou−
cí náklady na provoz.

„Důvodem změny cen jsou zvy−
šující se náklady. Jedná se například
o mzdy pro pracovníky, nákup ma−
teriálu, energie, zvýšení ceny vody
a další,“ uvedl starosta Jan Mlčák.

Za hodinový vstup do plaveckého
bazénu zaplatí dospělí 100 korun, což
je o deset korun více, než bylo do
konce ledna. Na zimním stadionu se

zvýšila například sazba za jednu hodi−
nu pronájmu ledové plochy pro tré−
ninky nebo zápasy mládeže ve všední
dny odpoledne nebo ve svátky a o ví−
kendu ze 1690 Kč na 1900 Kč.

Jindřichův Hradec není jediným
městem v kraji, které v poslední do−
bě měnilo ceníky na svých sporto−
vištích. České Budějovice od ledna
zvýšily vstupné a pronájmy v bazé−
nu, zimním stadionu nebo sportovní
hale. Ceník na sportovištích zřizova−
ných městem vedení radnice změni−
lo po několika letech a také tím re−
agovalo na nárůst nákladů spoje−
ných s provozem areálů. (pru)

Zvýšili vstupné na sportoviště
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Nejstarší a největší dětská psy−
chiatrická nemocnice v ČR, která
je v Opařanech na Táborsku, je za−
chráněna. Přestože zařízení hrozilo
zrušení kvůli nedostatku personálu,
funguje dál. Navíc nyní sestavuje
tým psychologů. Jedním z prvních
odborníků, který v něm bude, je
Michal Hanzlovský. V Opařanech
začal pracovat od února. Další psy−
chologové by měli v budoucnu do
nemocnice ještě nastoupit.

„Odborníků na dětskou psycholo−
gii je velmi málo. Proto nás velmi tě−
ší, že u nás začal jeden z renomova−
ných expertů pracovat,“ řekla mluv−
čí Jana Sosna Voňavková.

Michal Hanzlovský, který se
v Opařanech dohodl na částečném
úvazku, absolvoval komplexní vzdě−
lání v moderní psychodiagnostice
u dětí a adolescentů včetně dia −
gnostiky poruch autistického spek−
tra. Je cer tifikovaným kognitivně
behaviorálním psychoterapeutem.

Hanzlovský už v minulosti v Opa −
řanech pracoval. „Je skvělé, že díky
jeho zkušenostem a kvalifikaci mů−

žeme v Opařanech revitalizovat psy−
chodiagnostiku a rozšířit terapeutic−
ké možnosti o nové moderní přístu−
py, abychom lépe pomáhali našim
pacientům,“ podotkl ředitel Dětské
psychiatrické nemocnice v Opařa −
nech Michal Goetz.

Dětské léčebně kvůli nedostatku
kvalifikovaného personálu hrozil zá−
nik. Nemocnici se nakonec podařilo
sestavit tým šesti lékařů, kteří v ní
nyní pracují. Nemocnice má 90 lů−
žek. Přibližně 50 procent hospitali−
zovaných pacientů ve věku od pěti
do 18 let je z Jihočeského kraje. Za
rok zařízení léčí na lůžkách a v am−
bulancích kolem tisícovky dětí z celé
republiky.

Areál nemocnice je v barokním
komplexu bývalého opařanského
zámku, což byl původně od počátku
18. století jezuitský klášter. Po něko−
lika majetkových změnách začal
provoz psychiatrické léčebny pro
dospělé v září 1887. Psychiatrickou
péči o dospělé roku 1924 nahradila
dětská psychiatrie. (pru)

archiv DPL Opařany

V Jihočeském kraji se loni ubyto−
valo méně turistů než v letech
předchozích. Celkem šlo o 1,1
milionu turistů, což bylo o 0,3 pro−
centa méně než v roce 2020. Více
turistů bylo jen v Praze a na jihu
Moravy. Stoupl počet domácích tu −
ris tů, kterých se ubytovalo mezi roč −
ně o 3,1 procenta více. Počet přeno−
cování klesl meziročně o 1,2 pro −
centa na 3,34 milionu.

„Češi tvořili výraznou část hostů
v Jihočeském kraji. Loni se jich v kra ji
ubytovalo více než milion, zbytek byli
cizinci. U domácích turistů počet nocí

strávených v kraji nepatrně stoupnul
na 3,09 milionu, zatímco u cizinců
kle sl o téměř 22 procent na 252200,“
uvedl Český statistický úřad.

Jižní Čechy patří dlouhodobě me−
zi nejvyhledávanější místa v republi−
ce. K hlavním lákadlům patří památ−
ky, jako například zámky v Českém
Krumlově, v Hluboké nad Vltavou
nebo Jindřichově Hradci. Řada tu−
ristů také míří do šumavského ná−
rodního parku nebo na Lipno.

Ve čtvrtém čtvrtletí v Jihočeském
kraji přespalo 161,5 tisíce turistů,
meziročně čtyřnásobně více. (pru)

Psychiatrie zachráněna 
a sestavuje tým odborníků

Na jihu bylo méně ubytovaných
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Český Krumlov připraví letos nově
akci Velikonoční týden. V období od
13. do 20. dubna nabídne místním
i návštěvníkům řemeslný trh, prohlíd−
ky klášterů, koncerty či akce pro děti.
Akce by se měla stát do budoucna
pátou městskou slavností. Město
obno ví se Schwarzenber skou gra−
nátnickou gardou tradici velkopáteč−
ního bdění u Božího hrobu.

„Program zahájí bohoslužba.
Velikonoce mají potenciál stát se
velmi významnou akcí. Zapojilo
se do ní Regionální muzeum, Mu −
seum fotoateliér Seidel, městská
knihovna. Myslíme si, že do bu−
doucna může být velikonoční týden
první velkou akcí jara. Akce má
poten ciál stát se do budoucna pá−
tou městskou slavností. Na Veliko −
noce jezdilo do Českého Krumlova
velké množství lidí, budou mít dal−
ší vy žití,“ řekl místostarosta Ivo
Janoušek.

Velikonoční program připravoval
v předchozích letech areál klášterů.
Tradici má i velikonoční trh. Program
bude kopírovat velikonoční týden,
začne o Květné neděli. Hlavní část se
odehraje v klášterech, kde chystají
pro děti dobrodružné hledání pokladu
i tvůrčí dílny. „Pak je tam duchovní
roz měr, kdy ve spolupráci se Schwar −
zenberskou granátnickou gardou vra−
címe tradici bdění u Božího hrobu,
které se koná na Velký pátek,“ dodal
Janoušek. Na akci reagovali kladně
i zástupci katolické církve.

V Krumlově jsou čtyři městské
slavnosti: Kouzelný Krumlov, Slav −
nosti pětilisté růže, Svato václav ské
slavnosti a adventní program. Kvůli
koronaviru zrušilo město loni i před−
loni historické Slavnosti pětilisté 
růže, na které jezdí 23.000 lidí. Za
dva roky koronavirové krize přišlo
město kvůli chybějícím turistům
o 130 milionů korun. (pru)

Více než 32 milionů korun přidá
letos Český Krumlov proti pů −
vodním plánům na letošní inves −
tice. Zapojí zůstatky z běžných
účtů a dotaci ministerstva pro
místní rozvoj. Roz poč tové opatření
schvá lili zastupitelé. Peníze město
využije na opravy budov, břehů
Vltavy či studii východního ob−
chvatu města, vyplývá z podkladů
pro zastupitele.

„Nově tak má letos město roz −
počet s příjmy 445,7 milionu,
výdaji 537,9 milionu a schodkem 
92,2 milionu korun. Dali jsme si po−
měrně velkou práci s tím, abychom
se podívali, jak vypadají potřeby
města. Zpracovali jsme zásobník 
investic do infrastruktury, je to otáz−
ka několika set milionů korun,“ řekl
místostarosta Josef Hermann.

Radnice zapojí zůstatky na běž−
ných účtech města ve výši 
24,4 milionu korun a investiční do−
taci od státu za skoro osm milionů.
Zároveň si dál drží investiční rezer−
vu 13 milionů korun.

„Peníze, které dnes zastupitelé
schválili, dá město do oprav oken
městského divadla, bytového domu
Vyšehrad 182, kde bude celá investi−
ce za 35 milionů, do oprav hřbitova
či na opravu původně gotické budo−
vy prelatury. Z nově schválené částky
půjde i 282 000 korun jako dotace
firmě, která pořádá letní festivalovou
zónu,“ dodal místostarosta.

Další suma poputuje na studii
protipovodňové ochrany v území,
kterým protéká Polečnice či úpravy
břehů řeky Vltavy na nábřeží na dol−
ním náměstí Plešivce. (pru)

Krumlov chystá nové slavnosti

Krumlov přidá peníze na investice
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Je dobré si uvědomit, že čas běží
a kvůli nám se nezastaví. Čínské pří−
sloví praví, že „Čas za peníze nekou−
píš“. Je nutné věřit sobě, své
intui ci a poslouchat ji.
K tomu mnohým bránila

záplava negativních
zpráv a dezinformací.
Dnes už je jasné, že
neexistuje relevant−
ní informace o ko−
ronaviru, a to proto,
že se vždy odborní−
ci zabývali výzku−
mem cca 10 let, než
se vakcíny dostaly na
trh. Současná infekce je
známa teprve dva roky, což
znamená, že nikdo – ani odborníci,
kteří jsou pro i proti očkování, nemo−
hou mít pravdu. Proto se také v disku−
zích neshodli a neshodnou. Každý je
strůjcem svého štěstí a je na každém,
zda něco pro své zdraví dělá, či nedělá.
Štěstí je stav mysli, který musíme
umět ovládat a rozhodnout se, zda
máme být šťastni. Pocit neštěstí, kte−
rého se bojíme, často nebývá zakoře−

něn nijak hluboko, ale je jednoduše ru−
bem štěstí. Musíme se vnitřně osvo−
bodit natolik, abychom si připustili, že

pocity štěstí i neštěstí mohou
existovat zcela utěšeně ve−

dle sebe v čase a místě.
Pokud jste ochotni od−

mítnout hněv, pom −
stychtivost a touhu
po odplatě, jste
ochotni přijmout
štěstí. Je na vás,
jaký pocit z těch
dvou možností sil

vyberete.
Štěstí je něco jako

kombinace umění žít
a pocitu naplnění. Žít napl−

něný a spokojený život je pro mno−
hé lidi důležitější, než se honit za tzv.
statkovými symboly. Proto tvrdím, že
je nutná seberealizace bez ohledu na
věk. Můžeme pozorovat, že mnozí lidé,
kteří odejdou do důchodu, najednou
neví co s volným časem. Bohužel se
zvyšuje životní nenaplněnost. Lidé
si to uvědomují a začínají přemýšlet
nad smyslem života. 

Test 1: Jaké vás napadne pís−
meno z možností: A, B, C, D?
Odpověď bude na konci článku.
Štěstí je ve schopnosti připustit, že
některé věci nelze změnit. Svět se
nebude věnovat tomu, aby vás učinil
šťastnými. Nejenom podle mne je člo−
věk šťastnější, když si může vybrat
cestu, která mu vyhovuje. Tvrdím, že

šťastný může být jen ten, kdo umí
přizpůsobit své potřeby svým mož−
nostem.

Test č. 2: Jaké vás napadne
číslo z  možností 1 až 5?
Odpověď bude na konci článku.
Přibývá lidí, kteří po štěstí touží, ale
zároveň ztratili naději, že by ho mohli
dosáhnout. Příčinu vidím v  tom, že si
štěstí představují jako něco, co by měli
dostat zvenčí. Většina lidí štěstí spatřuje
v blahobytu. Mnozí se snaží štěstí si ně−
jak vynutit, ale štěstí si nevynutíme.
Šance na štěstí je z poloviny vrozená,
asi z 15% vysvětlitelná vnějšími okol−
nostmi (zdraví, blahobyt atd.) a zbytek
je silně individuální. 

Test č. 3: Představte si, že
ztroskotáte při cestě na dovo−
lenou. Skončíte zdraví, nezra−
nění, ale bez věcí, které jste
vezli s sebou, a sami na minia−
turním ostrůvku. Podaří se vám
zázrakem ulovit „zlatou rybku“,
která vám splní tři přání. Jaká
by to byla, případně koho byste
si přáli mít vedle sebe? Máte
jen tři možnosti. Odpověď bude
opět na konci článku.

Mnoho lidí díky „divné“ době, která tr−
vá už dva roky, propadá depresím, zlos−
ti, nenávisti, což mimo negativních psy−
chických dopadů má i vliv na naše fy−
zické tělo. Proto jsem se rozhodl bez

ohledu na dobu znova začít dělat
Rodinné konstelace.
Lidé by měli respektovat svůj věk.

Když je někomu dvacet, je před ním
spousta možností, může ještě několik
let experimentovat a zkoušet. Ale ve
čtyřiceti už nejsou otevřeny všechny
cesty a některé se postupně uzavírají.
Dnešní lidé neradi slyší řeči o osudu.
Domnívají se, že osudu mohou unik−
nout. Když něco nemohou vyřešit rych−
le a snadno, vzdávají se, protože nedo−
káží jít trpělivě za svým. Potom znovu
stojí tváří v tvář tomu, čemu chtěli unik−
nout – osudu. Pro mnohé je těžké žít
s tím, co nemohou změnit. Jde to, ale
není to jednoduché.
Smysl života však nelze hledat, kaž−
dý musí jít ke štěstí vlastní cestou
a sám musí objevovat smysl vlastní
existence. 

Všem přeji hodně štěstí a zdraví.
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.

Odpověď na test 1: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, zda znáte své
možnosti kam až jste schopni dojít,
čeho jste schopni dosáhnout. 
A = Ne, B = Trochu, C = Ano.

Odpověď na test č. 2: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, jak svých
možností, které Vám osud nachys−
tal, využíváte. Známkování je jako ve
škole (1= naplno, 5 = vůbec atd.).

Odpověď na test č. 3: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, co považu−
jete za svůj smysl života, co je pro
vás nejdůležitější v životě. To jsou ty
tři věci, lidé, ve vaší odpovědi.

radovat se ze života, protože stejně umřeme, jak já
stále dokola argumentuji. To je jediná naše jistota,“

„Je nutné začít být šťastný, 

Letní kino v Písku bude letos
mimo provoz. Důvodem je rozsáh−
lá rekonstrukce areálu, která bu−
de stát více než 26 milionů korun.
Znovu by provoz měl areál zahájit
v roce 2023.

„Rekonstrukce se dočká například
hlediště, pódium nebo zázemí pro
účinkující. Akci jsme vysoutěžili za
méně peněz, než jsme před −
pokládali,“ uvedla starostka Eva
Vanžurová. Součástí projektu je

mimo jiné také vybudování ocelové−
ho přístřešku v části hlediště. Město
plánuje i rekonstrukci promítárny
a jejích podzemních traktů. Navíc
místo mobilního kiosku postaví nový
objekt pro občerstvení a pokladnu.

Podle starostky je stav letního ki−
na i přes pravidelnou údržbu a revize
špatný. Týká se to především pódia,
promítacího plátna, ale i zázemí pro
diváky a účinkující. Už loni se v kině
nepromítalo a v areálu se konaly jen

některé venkovní akce. „Příští rok
budou diváci chodit do moderního
letního kina, které bude odpovídat
současným požadavkům,“ dodala
Vanžurová.

Písecké letní kino proslulo třeba i
tím, že se v něm v 80. letech poprvé
promítaly dnes legendární komedie
Slunce, seno nebo si kino zahrálo
také v komedii Trhák. (pru)

Letní kino jako nové
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CAFÉ Charlotte, zavedená fir−
ma s dlouholetou tradicí
v horském středisku na Šu −
ma vě, 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%.
Požadujeme pouze spolehli−
vost, nadšení učit se nové vě−
ci a základní znalost cukraři−
ny. Praxe v oboru je výhodou,
nikoli podmínkou.  Více info
na tel.: 602486490. RR 22240

SBĚRATEL koupí staré obrazy
a jiné starožitnosti. Solidní
jednání. 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 nerozho −
duje. 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

PRODÁME výrobní a skla−
dové prostory s komplexní
vybaveností. Zastavěná plo−
cha 1.700 m2, užitná plocha
2.670 m2, tel.: 603298166.

Koupím pole, louky, někde
u zástavby. Nabízím 50 Kč/m2.
Tel.: 603442474  PM 22051

TERRA−VARI s motorem
Honda 160 (čtyřtakt) + val−
níček + radlice na sníh +
provzdušňovač PP60. Vše
zachovalé. 47.000 Kč. Tel.:
602469253 – Domažlice.
RR 22158

VŠE PRO KOVOVÝROBU
(stroje, nástroje, přípravky,
nářadí, měřidla, kovové skříň−
ky, skladový materiál ap.).
Tel.: 736670876.

KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Tel.: 723971027. Děkuji za
nabídku. RR 22135

KOUPÍM Škoda 110R,
Rapid, Garde. Stačí sms
zavolám. Tel.: 603535061.

Koupím Multicar M 25 nebo
dodávku VW, MB i jiné pro
dělní ky. Možno s končící nebo
prošlou STK. Drobná závady
nevadí. Možno i firmou vy −
řazené. Tel.: 736736059
PM 22052

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i použi−
té, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, FIAT, Hyundai,
Honda, Toyota atd. Tel.:
602834411.

PRODÁM Opel Meriva OPC
line 1,6i 77kw, 94 000km,
model OPC line, vyhřívané
sedačky, po výměně rozvo−
dů, zánovní pneu. Tel:
603535061.

 

Převedu záznamy z videokazet
na flešku nebo DVD, levně.
Tel.: 777554484 PM 22054 

JEŠTĚ jste nenašla toho pra−
vého? Rádi Vám pomůžeme
najít partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz ne−
bo 702891012.

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

JAWA, ČZ, STADION, MA−
NET a jiné… Kou pím staré
českoslo ven ské motocykly
všech značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš né
a fé rové jednání. Tel.:
607946866. E−mail:klsp@
seznam.cz RR 22142

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 rekonstruk−
ce bytového jádra, obkla−
dy, 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
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Další číslo Jihočeského rozhledu vyjde 4. 4. 2022
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OBŘÍ BORŮVKA 
BIG – CHANDLER
je ta nejlepší odrůda borůvky, jakou
můžete mít. Její plody jsou obrov−
ské – až 3cm a chuťově nejlepší
ze všech odrůd. Sklízí se od polo−
viny července až do konce srpna.

149 Kč 

MARANELL® 
– SUPERPŘEVISLÝ  JAHODNÍK, 
který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit. 

SIBIŘSKÝ JILM –
„ZÁZRAČNÝ ŽIVÝ PLOT“
neuvěřitelně rychle rostoucí 
a velmi odolný i v horších 
podmínkách. 

RÉVA SUPERNOVA 
vynikající extra sladká stolní 
odrůda bez semen, velmi 
odolná i do vyšších poloh.  

189 Kč 99 Kč

RÉVA SKLENÍKOVÁ
KARDINÁL 
obrovské až 4kg hrozny může−
te sklízet ve skleníku či foliáku.

149 Kč 149 Kč59 Kč

BORŮVKA
AMELANCHIEROVA 
nepotřebuje rašelinu, 
10−15kg z každého keře, 
zcela mrazuvzdorná. 

Balení 12 ks
149 Kč

99 Kč

OBŘÍ BRUSINKA
CRANBERRY RED 
nízký plazivý keřík s velikými
kulatými plody, jsou léčivé 
a zdravé. 

Balení 12 ks 
od 89 Kč

Balení 10 ks 
149 Kč

BELAMCANDA –
ANGÍNOVNÍK  
tradiční a velmi účinná čínská
léčivka, lze pěstovat v bytě
i na zahradě.  

69 Kč

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY  
nádherné sněhobílé květy 
a velmi sladké a chutné plody,
opravdová nádhera. 

149 Kč 149 Kč

ČERNÁ MALINA
„BLACK JEWEL“ 
tmavě fialové až černé maliny
s velmi sladkou malinovou
chutí. 

99 Kč

IBIŠEK S OBŘÍMI KVĚTY 
neuvěřitelně veliké květy září
do dálky, plně mrazuvzdorný,
kvete již prvním rokem. 

JAHODY 
VELKOPLODÉ 
velkoplodé odrůdy jahodníků
do všech oblastí. Plodí již 
několik týdnů po vysazení. 

od 129 Kč 149 Kč

OBŘÍ JAHODNÍK
GIGAMAX  
asi největší jahody, jaké jste
kdy viděli. I přes mimořádnou
velikost plodů mají výtečnou
chuť.

69 Kč

ČERVENÝ RYBÍZ
JONKHEER  
keřový, velmi raný 
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování.   

69 Kč od 199 Kč

NOVINKA

Zasíláme Českou poštou. Ke každé zásilce
přidáváme ZDARMA  katalog návodů na 
pěstování. Ovocné stromky se zasílají samo-
statně. Nelze je balit s ostatními rostlinami.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd…  

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601 534 767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

SUPERCENA

MALINÍK POLKA
exkluzivní odrůda 
stále plodících malin s velikými
a mimořádně lahodnými plody.  

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ  
od června až do zimy 
opakovaně přinášejí záplavu
chutných plodů. 

VELKOPLODÁ LÍSKA
odrůdy s velikými plody 
a vysokou plodností, zrají 
již v září.

MEDVĚDÍ ČESNEK   
vynikající léčivka, daří se jí 
ve stinných koutech zahrady
či pod stromy.  

OVOCNÉ 
STROMKY
jabloně, hrušně, meruňky,
broskvoně, nektarinky, třešně,
višně a skvělé NOVINKY. 

MRAZUVZDORNÉ 
FÍKOVNÍKY     
velmi úrodné odrůdy s většími
plody s výbornou chutí. Jsou
odolné mrazu a v teplejších
oblastech přezimují i venku.

1 saz. 69 Kč  


