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Festival s lákavou nabídkou
Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov letos nabídne
bohatý program i spoustu zajíma−
vých jmen. Program, jež potrvá od
15. července do 6. srpna, nabídne
Händelovu Vodní hudbu, vystou−
pení houslisty Václava Hudečka,
vokální skupiny The Manhattan
Transfer i barokní operu Farnace.
„Festivalem se 17 koncerty připo−
meneme letos i 90. narozeniny osca−
rového skladatele Johna Williamse.
Slavnostní zahájení 31. ročníku bude
netradičně uprostřed zámeckého
jezírka,“ uvedla mluvčí festivalu
Marie Rydlová.
První večer nabídne po více než
čtvrt století nejen hudební, ale i vi−
zuální zážitek. Na přírodním ostrův−
ku jezírka v zámecké barokní zahra−
dě zazní Händelova Vodní hudba

Festival připomene i několik výro−
čí. Pořadatelé se rozhodli spojit
koncert Hudečka, jemuž bude letos
70 let, s mladými umělci – finalisty
televizní show Virtuosos V4+. Při
Francouzském večeru připomene
akce skladatele Clauda Debussyho,
od jehož narození letos uplyne

a Hudba k ohňostroji. Milovníky
opery jistě potěší Vivaldiho dílo
Farnace, neboť uplyne 295 let od
jeho světové premiéry. Interpretace
se ujme soubor Musica Florea,
který oslaví 30 let.

160 let. Dílo amerického skladatele
Johna Williamse, jehož filmová hud−
ba získala několik ocenění Oscara
a který v únoru oslavil 90. narozeni−
ny, zazní v Pivovarské zahradě.
„Williams získal pětkrát Oscara, za

hudbu k filmům Šumař na střeše,
Čelisti, Star Wars: Epizoda IV –
Nová naděje, E. T. – Mimozemšťan
a Schindlerův seznam. Složil i hud−
bu ke snímkům Superman, Sám do−
ma nebo sérii Indiana Jones,“ uvedl
ředitel projektu Jaromír Boháč.
„Do Českého Krumlova zavítá i vo−
kální skupina The Manhattan Trans−
fer, která v Pivovarské zahradě oslaví
50 let od svého založení. Návštěvníci
se mohou těšit i na komorní kon−
certy. V podání Komorní filharmonie
Pardubice se bude konat Večer
serenád, koncert s názvem Duše
kytary provede Lukáš Sommer se
svými hosty. Představí se i Kalabis
Quintet nebo Dvořákovo trio. Na tvor−
bu Antonína Dvořáka naváže v Pro−
kyšově sále českokrumlovské prela−
tury Zemlinsky Quartet,“ uvedla ředi−
telka festivalu Gabriela Rachidi.
Na Mezinárodním hudebním festi−
valu s 40milioným rozpočtem, kam
každoročně zavítalo na 20 tisíc lidí,
zpívali už takoví umělci, jako na−
příklad Plácido Domingo, Jonas
Kaufmann, Renée Flemingová, Karel
Gott nebo Dagmar Pecková. (pru)
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Chystají
sportovní zónu

Sportovní zónu se chystají vy−
budovat Prachatice v lokalitě
u střelnice. Na několikahektaro−
vém pozemku by měla být spor−
tovní hala, skatepark i pump−
tracková dráha. Radnice počítá
i s tím, že by to byla územní re−
zerva pro zimní stadion.
Sportovní hala i skatepark by
mohly vzniknout v příštím voleb−
ním období. Záměr radních ještě
projednají zastupitelé, uvedl sta−
rosta Martin Malý.
Oblast kolem střelnice změní
město na místo pro sportovní zá−
zemí. Budovu střelnice chce pře−
stavět na sportovní halu a přidat
zázemí pro outdoorové sporty.
„V Prachaticích máme sice
nádherné místo TJ Tatran, které je
krásně udělané ještě z dob so−
cialismu a my jsme ho upravili.
Bohužel je ale limitováno svým
územím. Jsme ze všech stran
sevření územně tak, že nelze kou−
pit ani metr pro případné rozšíření
tohoto sportovního areálu. Přichá−
zí k nám požadavky na nové spor−
ty, tak jako v roce 2014, s naším
hokejbalovým hřištěm, které jsme
také museli dát jinam, mimo tento
areál. Zrovna tak je to s poptávkou
po dalších sportech. Jdeme tomu
naproti,“ řekl starosta.
Centrem areálu bude sportov−
ní hala, kolem zázemí pro další
aktivity. Radní zvažují rovněž
zimní stadion. Nyní ale jedenácti−
tisícové město nemá na tento
projekt peníze. V plánu je na pří−
ští roky.
(pru)

Tereza Bebarová:
Hvězda Ulice i pečící reality show

Problémy
se skálou
Na zpevnění nestabilní skály
mezi Českým Krumlovem
a Větřním kolem silnice II/160
začala sanační firma pracovat.
Práce potrvají do září a omezí
provoz na frekventované silnici.
Práce na sanaci 60 metrů vy−
soké skály vyjdou na 35 milionů
korun. Staveniště je odděleno
betonovými svodidly, na kte−
rých bude instalována síť vyso−
ká tři metry. Kyvadlový provoz
zajistí semafory, ale v dopravní
špičce se tvoří kolony.

Odpustí
podnikatelům
poplatky
Český Krumlov odpustí místním
podnikatelům v cestovním ru−
chu poplatky za odpad za le−
tošní leden a únor. Radnice tak
chce zmírnit dopady koronavi−
rových opatření, letos v zimě
chyběli ve městě turisté. Za kaž−
dý měsíc, který radnice podni−
katelům odpustí, jde o sumu
zhruba 400 000 Kč. Poplatek
město prominulo asi 650 pro−
vozovnám. Za dva roky koro−
nakrize přišla radnice kvůli
chybějícím turistům o skoro
200 milionů korun.

Mají supermoderní
oddělení
Českobudějovická nemocnice
otevřela endoskopické centrum
gastroenterologického oddělení
a hemodialyzační středisko
interního oddělení. Obě praco−
viště vznikla jako přístavba pa−
vilonu a patří k nejmodernějším
v ČR. Náklady na vybudování
oddělení byly kolem 170 milio−
nů korun. Gastroenterologické
oddělení se stává jedním z nej−
větších a nejmoderněji vybave−
ných pracovišť v zemi. Má šest
samostatných sálů vybavených
nejvyšší řadou endoskopických
přístrojů. Hemodialyzační stře−
disko nabízí nově 23 míst
a ulehčuje pacientům dostup−
nost a personálu práci.
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Teraza Bebarová

Terezu Bebarovou znají diváci
z mnoha filmů, dabingu, ale přede−
vším díky seriálu Ulice, kde strávila
patnáct let. Už druhým rokem se
denně na obrazovkách neobjevuje.
Přesto se rozhodně nenudí. A kro−
mě svých hereckých aktivit, včetně
divadelních, natáčí pořad s dnes
už Jihočechem, cukrářským mis−
trem Josefem Maršálkem.
Společně také pojedou zájezdo−
vý pořad, který budou mít šanci
navštívit diváci, milující sladké
i pečící reality show Peče celá
země, jejíž druhou řadu televize
právě vysílá.
„Já jsem se sice narodila na
Moravě a žiji u Prahy, ale jižní
Čechy mám moc ráda. Je to nád−
herný kraj a naposledy jsem tu to−
čila se Zdeňkem Troškou komedii
Babovřesky, kde jsem hrála do−
cent, doktor Dobromilu Dočisti−
lovou, kandidátku věd,“ svěřila se
Rozhledu Tereza Bebarová. „Hrála
jsem ulítlou akademičku, manžela
mi hrál Broňa Kotiš a byla to velká
legrace. Moc ráda na to vzpomí−
nám. Za prvé to byla velká legrace,
za druhé natáčení v romantických
zákoutích kraje, v Dobčicích, Záboří

a okolí, to byla radost,“ svěřila se
divadelní, televizní, filmová herečka
a dabérka Tereza Bebarová.
Během covidu si vymyslela vlast−
ní pořad Čas na TE.BE, který s part−
nerem Ivanem realizovali z domova
a na dálku zapojovali řadu šikov−
ných lidí z řad kutilů, ale i kuchařů,
cukrářů. Zapojila do něj i kamaráda,
cukráře Josefa Maršálka.
„A to vlastně trvá dodnes, i když
jedeme už přes streamové kanály.

budeme v Sepekově na Písecku,
19. května v Českých Budějovi−
cích a další místa se chystají,“
prozradila Bebarová.
Zároveň se i s Josefem Maršál−
kem zapojila do charitativního pro−
jektu Dortem proti rakovině, který
vymyslel Jiří Zahradník. „Je to ne−
smírně sympatický mladý muž,
jenž je sám onkologický pacient.
A z každého prodaného dortu,
zákusku jde výtěžek na konkrétní

Z reality show Peče celá země

Pořád nás mají rádi. Teď jsme do−
konce z toho s Pepíčkem vydali
knihu, která tak nějak mapuje to,
co jsme vytvořili, co jsme zažili.
A proto jsme si vymysleli i talk
show Čas na TEBE aneb Jíst, mi−
lovat a žít, s kterou chceme bráz−
dit republiku. Například 9. dubna

Z komedie Babovřesky
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pomoc. Na onkologicky nemocné
děti a jejich rodiče… a už spoustu
peněz vybrali třeba pro dětská
oddělení a hodlají v tom pokračo−
vat. Zapojit se do toho může každá
kavárna, cukrárna. Buď si může vy−
brat konkrétní svůj výrobek, nebo
třeba věnovat podíl tržby… A vždy
jdou peníze na konkrétní účel, mů−
žou i v daném kraji. Moc se nám ta
myšlenka líbí, a proto tomu chceme
pomoct,“ podotkla herečka s tím,
že všechny informace najdou zá−
jemci na webu nebo na facebooku.
Tereza Bebarová má dvě malé
děti a musí svůj čas dělit mezi ro−
dinu a práci, včetně Vinohrad−
ského divadla, kde je v angažmá
už řadu let.
„Těším se, že až bude teď na
jaře nebo v létě hezky, seberu ro−
dinku a pojedeme do jižních Čech
na pár dní a projdeme nebo proje−
deme místa, která nás lákají a kde
jsme třeba nikdy nebyli,“ těší se už
teď Tereza Bebarová.
(pru)
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Praktické elektronické
pomůcky FORMAT 1

Výrobky řady OdH1 slouží k ochra−
ně podkroví domů, chat a chalup,
kde se často usídlí kuny a ničí svý−
mi výkaly stěny a další konstrukce.
Navíc obtěžují nepříjemným zápa−
chem. Umístěním přístrojů OdH1
vyženete kunu z domu a zabráníte,
aby se vracela zpět. Baterie vydrží
až šest měsíců.
Stejný elektronický plašič OdH1
odpuzuje myši, krysy, lasičky a pot−
kany z obytných prostor, sklepů
či garáží.
Plašič OdK−H2 je určen na odhá−
nění krtků, kteří ovšem nejsou nijak
škodliví. Sice nesprávně zryjí za−
hra du, jak hledají v půdě drobné
živočichy, rostliny a jejich kořeny
je však nikterak nelákají. Velmi
účinný je na hryzce, kteří okusují
kořeny rostlin.
Plašič OdK−H2 lze dokonce použít
i do korun stromů višní a třešní, aby
ovoce na nich dříve než lidé neskli−
dili špačci. Zvuk, který přístroj vydá−
vá, je těmto ptákům natolik nepří−
jemný, že je vyžene ze zahrady.

Rozhled – Jižní Čechy 4/2022

Plašič kun z osobního vozidla řa−
dy AOdHa odradí tato zvířata, která
ráda lezou do motoru auta, kde je
teplo, a často zde překoušou elek−
trické kabely. Přístroj vyluzuje ná−
hodně se měnící a kunám nepříjem−
né zvuky a tím je vyžene. Plašič se
instaluje do prostoru motoru a je
napájený z akumulátoru vozidla.
Díky minimálnímu odběru proudu
není třeba mít obavy z jeho vybití.
Mezi výrobky značky Format při−
byly i plašiče – odpuzovače ptáků
ze zateplených fasád. Stává se po
zateplení fasád, že na ně nalétávají
ptáci a vyklovávají do nich díry, do
nichž zatéká a dům se stává vlhkým
a nevzhledným. Tato zařízení se
skládají z jedné řídicí jednotky napá−
jené z 230 V AC a čtyř reproduktorů,
vydávajících náhodně se měnící
a ptákům nepříjemný zvuk dříve, než
ji začnou ničit.
Reproduktory se instalují zhruba
šest metrů od sebe na stěnu, kterou
chceme chránit před poškozením
ptáky. Na velký dům je třeba více sad.
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2022/2023:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.

Zámek obnovil mincovnu,
nabídne i nové pohledy na město

Zámek Český Krumlov spolu s památkáři opravili Mincovnu. Obnovili
interiéry i fasádu, vznikla také galerie. Práce, které začaly v prosinci
roku 2019, vyšly na skoro 50 milionů korun. Obnovené jsou i šablo−
nové výmalby, návštěvníci ocení nové pohledy na město. Jako první
nabídne galerie v červenci Šlechtické slavnosti a zábavy.
„Lidé spatří prostory tak, jak vy−
padaly na přelomu 19. a 20. století.
Se šablonovými výmalbami, dřevě−
nými prkennými a kazetovými po−
dlahami, kachlovými kamny i nový−
mi okenními otvory. Je to pátá nej−
větší obnova budovy v areálu zám−
ku. Přes 20 až 25 let prázdná budo−
va s velkými statickými problémy

jako heraldická barva Schwarzen−
bergů, se dnes míchá z dominantní
modré. A ta za určitého osvitu, vlh−
kosti mění jako chameleon trošku
svou barvu. Nakonec se našlo řeše−
ní,“ vysvětlil kastelán.
V přízemí jsou pokladny a další
zázemí, v patře vznikla nová zá−
mecká galerie. V červenci otevře

je konečně v úžasném stavu.
Největší objem prací, kromě sta−
vebních, byla obnova a restaurová−
ní maleb. Každý sál má svou cha−
rakteristickou výmalbu. Největší na
objem byly šablonové výmalby,
dvou až třívrstvé. Jsou v nejvyšší
kvalitě. Návštěvník také ocení po−
hled na město, ta jižní strana jsou
nově objevné pohledy, které prak−
ticky neměl možnost vidět. Je
ovšem pravdou, že při výstavách
budou okna zatemněná,“ řekl
krumlovský kastelán Pavel Slavko.
Změnil se i vzhled. Fasáda místo
okrové získala původní odstíny še−
dé, ve spodní části přibyla konstruk−
ce pro popínavé růže. Kvůli techno−
logiím byl problém, aby fasáda do−
stala žádanou barvu.
„Dodavatelská firma neuměla
přesně namíchat tón, který jsme po−
třebovali. A to z toho důvodu, že še−
domodrá barva, která byla typická

výstavu Šlechtické slavnosti a zá−
bavy. Připomene oddech aristokra−
tů v 16. až 19. století.
První zmínky o budově sahají
do roku 1686, kdy dal kníže Jan
Kristián I. z Eggenbergu rozkaz, aby
pokračovaly práce na Mincovně.
Dokončil ji stavitel Jakub Maggi
v roce 1693. Současný vzhled zís−
kala po požáru v roce 1728, kdy se
přestavěla. Je to čtyřpodlažní budo−
va na II. nádvoří, v barokním slohu.
Ražbě mincí ale nikdy nesloužila,
krátce po dokončení se stala
obydlím lovčího, majitelé nechali ra−
zit mince ve Vídni.
„Byla připravená pro ražbu mincí.
Ve druhé polovině 17. století se tak
budovala, reagovala na právo ražby
mincí Eggenbergů. Od té doby má
zámek Český Krumlov, a to je
středoevropský unikát, kompletní
sbírku razících strojů, sbírku kolků,“
dodal Slavko.
(pru)

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

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

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
4
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

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

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

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
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w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Otevřeli výstavu
Marylin
Knauf−Museum v německém
Iphofenu otevřelo zvláštní
výstavu k 60. výročí smrti
Marylin Monroe. Je na ní 250
exponátů, z velké části z privát−
ního vlastnictví herečky: také
její rodný list, oblíbené prádlo,
pár umělých řas, originál filmo−
vého skriptu Někdo to rád hor−
ké, její kalendář termínů roku
1961 a její závěť. Některé ex−
ponáty od zdejšího sběratele
jsou v Německu vystaveny po−
prvé a zájemci je uvidí do 6. lis−
topadu.

Stamiliony
do cyklostezek
Celkem 20 milionů eur do 17 ki−
lometrů dalších stezek investuje
letos vídeňská radnice. Peníze
jsou rozděleny pro 44 projektů.
Na ulici Lassalle, kudy ročně
projede přes milion cyklistů, má
například vzniknout čtyři metry
široká dvousměrná cyklostezka.
Na hlavních tazích budou sta−
vebně oddělené pruhy pro rodi−
ny s dětmi. Celkem už rakouská
metropole na stezky ve městě
a okolí dala skoro půl miliardy
eur a v dalších investicích po−
dobného rázu hodlá pokračovat
i v dalších letech.

V Mnichově moc
nemarodí
Pracující v okrese Mnichov byli
loni nejméně nemocní v celém
Německu. V průměru stonali
9,1 dne. V celém Bavorsku to
bylo 12,6 dne, po Bádensku−
Württembersku nejméně. Celo−
německý průměr byl 14,6 dne.
Čím to je, nad tím si odborníci
lámou hlavu. Možná i tím, že
během loňského a předloňské−
ho roku fungovaly u větší části
zaměstnanců home office,
a když tedy bylo někomu špat−
ně, vyležel to doma, přesto si
pracovní povinnosti plnil.
6

Nabízejí pomoc lidem z Ukrajiny
Města, obce a organizace na jihu
Čech se snaží pomoci lidem z Ukra−
jiny, kteří prchli před válkou. Nyní
úřady pomáhají zajistit školy a růz−
né aktivity pro děti uprchlíků, kteří
by pak mohli nastoupit do zaměst−
nání. Právě starost o děti příchozí
běžence momentálně velmi často
omezuje v tom, aby si našli pravi−
delnou práci.
„Z našich dosavadních zkušenos−
tí s uprchlíky vyplývá, že většina
z nich chce co nejdříve začít praco−
vat, jsou také ochotni nastoupit na
nižší pozice, které neodpovídají je−
jich vzdělání. Některým z nich se už
dokonce podařilo zaměstnání najít,“
uvedl písecký místostarosta Ondřej
Veselý s tím, že třeba právě Písek
zahájil adaptační kurzy.
„Na nich se scházejí děti uprchlíků,
které vedou Ukrajinci se zkušenostmi
ze školství. Místa v základních ško−
lách máme. Zároveň bych chtěla

ujistit české rodiče, že začleněním
uprchlíků do našich škol nebude ni−
jak omezena dostupnost vzdělání pro
jejich děti,“ uvedla vedoucí odboru
školství a kultury píseckého měst−
ského úřadu Marie Cibulková.
V Táboře město spolupracuje
s dětskou hernou Safari. V jejích pro−
storách mohou děti Ukrajinců trávit
volný čas, aniž by na ně nemuseli
dohlížet rodiče. Další děti začaly cho−
dit do táborských základních škol.
České Budějovice zase připravují
školskou skupinu pro ukrajinské děti
v prostorách kulturního domu Slavie.
Kromě výuky zde bude město nabí−
zet i další program, aby měli rodiče
čas na to věnovat se vyhledanému
zaměstnání.
Aktivity pro děti běženců nabízejí
i jiné organizace. Například česko−
budějovické biskupství otevřelo
adaptační třídu. „Je tam přes 20 dětí
ve věku první a druhé třídy základní
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školy. S výukou a začleněním do čes−
ké společnosti bude dětem pomáhat
zkušený tým složený jak z českých,
tak ukrajinských vyučujících,“ uvedl
mluvčí biskupství Petr Samec.
Místa nabízejí i sportovní kluby.
Například s klubem Plaváním České
Budějovice začali trénovat mladí
Ukrajinci. „Sice bychom potřebovali
na bazénu více pronájmů pro naše
plavce, ale přijetí dětí z Ukrajiny bere−
me jako jasnou povinnost a snažíme
se jim aspoň částečně pomoci v je−
jich těžké situaci. Navíc tím rodiče
nebudou muset tolik času věnovat
hlídání svých potomků,“ dodal před−
seda klubu Filip Pytel.
Pomoc nabídla i města v podobě
finančních darů a další pomoci. Jen
jihočeská metropole uvolnila 10 mi−
lionů korun. Za ně nakoupí pomůcky,
včetně zdravotních, a transportují je
do místa bojů, ale i tam, kde se lidé
před válkou schovávají.
(pru)
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Jeden obchvat skoro hotov,
s druhým teprve začnou

Kvůli stavbě obchvatu jihočeské−
ho Chýnova na Táborsku čekají
řidiče v dubnu dvě uzavírky. Celý
duben bude omezený provoz na
silnici II/409 v Záhosticích, dva
týdny pak přímo na hlavním tahu
I/19 u čerpací stanice, kde budou
silničáři pokládat nový asfalt. Při
obou uzavírkách se bude jezdit
jedním pruhem kyvadlově. Obchvat
městečka, na který čekají tamní
obyvatelé desítky let a v podstatě
se o něm hovoří už přes 70 let, by
měl být do předběžného užívání
uveden v létě.
„Obchvat dlouhý 3,6 kilometru
za více jak 317 milionů korun jsme
začali stavět na podzim 2020. Na
dva měsíce bylo nutno loni v zimě
práce přerušit kvůli sporům o je−
den pozemek, což je už vyře še−
né. Náklady kvůli zastaveným
pracím stoupnou nejvýš v řádech
milionů Kč,“ řekl generální ředitel
ŘSD Radek Mátl.
Obchvat odvede z města velkou
část kamionů i osobních aut. Přes
Chýnov, který leží na hlavním tahu
z Tábora na Humpolec a k dálnici
D1, projede denně 15 000 aut,
z toho 2500 nákladních. První pro−
jekt na obchvat Chýnova je z roku
1940. Zůstal ale jen na papíře.
V zimě, kdy je horší sjízdnost, jsou
na silnici I/19 často kolony při

stoupání z údolí Chýnovského po−
toka směrem na Pelhřimov.
Zatímco jeden obchvat je už
skoro hotov, s tím dalším, velmi
potřebným v Lišově na Českobu−
dějovicku, teprve začnou.
Ředitelství silnic a dálnic vy −
psalo výběrové řízení na stavbu
obchvatu Lišova na Českobu dě −
jovicku, na hlavním tahu na Tře −
boň a Jindřichův Hradec. Předpo−
kládaná cena téměř 10 kilometrů
dlouhého úseku je více než
1,5 miliardy korun.
„Když vše půjde dobře, tak už
na podzim se tahle důležitá stavba
bude moct začít stavět. I v těhle
složitých dnech musíme pracovat
na tom, co jsme Jihočechům před
volbami slíbili,“ uvedl jihočeský
hejtman Martin Kuba.
Přeložka odvede dopravu z Li −
šova a také z vedlejších Štěpáno−
vic. Řidiči by tak na cestě neměli
projíždět žádnou obcí. ŘSD před−
pokládá, že v provozu bude od ro−
ku 2024. Na stejné silnici I/34 loni
v srpnu zahájilo ŘSD práce na ob−
chvatu Dolní Lhoty na Jindřicho−
hradecku.
Podle hejtmana Kuby podobné
stavby výrazně pomohou dopravě
v Jihočeském kraji. Loni začal pro−
voz například na obchvatu Stráž−
kovic na Českobudějovicku. (pru)

Písek chystá novou halu
Novou sportovní halu chystá
Písek. Radnice si nechá zpra −
covat projektovou dokumenta−
ci. Objekt chce postavit v areá−
lu Základní školy J. K. Tyla, po−
blíž oblou kové haly. Náklady
budou podle odhadů 120 milio−
nů korun a hotová by měla
v roce 2025.
„Projektová dokumentace by
měla stát přes čtyři miliony korun.
Dokumentace by měla být hotová
přibližně v závěru příštího roku,“
řekla starostka Eva Vanžurová.
Podle studie by měla vzniknout
hala velká 36 x 46,6 metru a vyso−
ká má být 12 metrů. Její součástí
by měly být dvě tribuny, zázemí se
šatnami i WC pro vozíčkáře. Hala
bude vhodná pro florbal, futsal
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a házenou a měla by se propojit
se starou, původní.
„Kapacity sportovních zařízení
v Písku poptávce místních spor−
tovců nestačí, některé týmy proto
jezdí trénovat do jiných měst
a obcí. V Písku také není žádná
hala, která by odpovídala poža −
davkům na nejvyšší sportovní
soutěže, například Interligu, kterou
hrají písecké házenkářky,“ uvedla
starostka.
Město sice chce vybudovat vše−
sportovní halu v areálu Žižkových
kasáren, ale příprava a schvalování
územní studie postupují podle
radni ce poměrně pomalu. Není
tak moc reálné, že by se tam hala
mohla v nejbližších letech začít
stavět.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Darovali 80 litrů krve

Hned 142 odběrů krve a krevní
plazmy mají za sebou dohromady
tři hasiči ČEZ v temelínské elek−
trárně. Zatím poslední odběr
absolvovali Michal Emmer, Lukáš
Pavlů a Zdeněk Moravec před
několika dny. Všichni tři jsou tak
držiteli Zlaté plakety prof. MUDr.
Jana Janského, kterou Český čer−
vený kříž uděluje při minimálně
40 odběrech.

takto pomáhat,“ doplňuje Pavlů.
Vlastnímu odběru předchází lé −
kařská kontrola a kontrolní odběr.
Celé to trvá přibližně hodinu. Po
odběru má pak člověk ze zákona
nárok na 24 hodin volna. „Je to
rozhodně na místě. Den po odběru
se člověk cítí opravdu unavený.
Na druhou stranu, pokud to má
někomu hodně pomoci, nebo do−
konce zachránit život, tak je to

Přibližně 80 litrů krve, krevní
plazmy už darovali tři temelínští ha−
siči. Při jedné návštěvě zdravotníci
odebírají 450 ml krve nebo 850 ml
krevní plazmy. Právě darovat krevní
plazmu chodí Lukáš Pavlů.
„Tehdy mi zdravotníci řekli, že
mám dobrý zdravotní stav a pěkný
žilní vstup, jinými slovy, že jsem
vhodný dárce pro krevní plazmu,“
říká Lukáš Pavlů, který se u hasičů
specializuje na požární ochranu.
S odběry začal před třinácti lety.
Oslovila ho tehdy kampaň Českého
červeného kříže. „Společnost už
umí vyrobit v podstatě cokoli. Krev
bohužel ne. Přitom je tak potřebná.
Takže dokud můžu, tak rád budu

minimum, co pro to můžeme udě−
lat,“ dodal Lukáš Pavlů.
„Jsem rád, že naši kluci pomá−
hají i takto. Tito tři jsou v odběrech
nejdál, ale v jednotce máme i další.
Každopádně tyto příklady ukazují,
že hasiči umí pomáhat různým
způsobem,“ uvedl Martin Novotný,
velitel hasičů v Temelíně.
Podle údajů Českého červeného
kříže v průměru dostane každý
občan za svůj život 4x krevní trans−
fúzi a 12x preparát vyrobený z kr−
ve. V posledních letech ale dárcové
ubývají. Je to způsobeno věkem či
nemocemi. Aby bylo dost krve, je
třeba každoročně získávat na třicet
tisíc nových dárců krve.
(pru)
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Přijímací řízení pokračuje i po 1. kole,
těšíme se na další spolupráci !
Život v naší škole se již začíná
pomalu vracet zpět do starých
koleji. Většina z nás již odloži−
la respirátory a užívá si, že
v nich nemusí trávit celé dny.
Vidíme si pořádně do obličejů
a výuka je o poznání inten −
zivnější a příjemnější.😊

podali přihlášku do některého
z našich tří studijních oborů
(Cestovní ruch, Elektro tech −
nika či Sociální činnost), po−
případě se rozhodli si rozšířit
svoje kompetence z učebního
oboru v nástavbovém studiu
Podnikání. Právě pro ně jsme

Měsíce únor a březen se letos –
stejně jako každý rok – nesly
opět převážně ve znamení přijí−
macího řízení (dále PŘ). Počet
doručených přihlášek vzrůstal
každým dnem, což nás samo−
zřejmě velmi těšilo, a po uza−
vření 1. kola PŘ jsme ihned za−
čali plánovat navazující aktivity.
První z nich se týkala těch
uchazeček a uchazečů, kteří si

totiž uspořádali přípravný kurz
k přijímacím zkouškám (dále
PZ) z matematiky a z českého
jazyka a literatury, v jehož rámci
si mohli taktéž prohlédnout vni−
třní prostory naší hlavní budovy
(v ulici U Kapličky, č. p. 761).
Tato akce se uskutečnila ve
čtvrtek, 24. března, od 15:00
a příjemně nás překvapila
vcelku vysoká účast. Zatímco

10

uchazečky a uchazeči zkoušeli
řešit vybrané úkoly z didaktic−
kých testů, k čemuž jim byli
k dispozici naši vyučující pří−
slušných předmětů, shromáždi−
li se jejich rodiče ve sborovně
školy, kde se mohli dozvědět
množství užitečných informací
o naší škole. Celá událost byla
dle následných ohlasů buďto
hned ve škole, popřípadě ná−
sledně na sociálních sítích,
hodnocena kladně, za což jsme
pochopitelně velmi rádi.😊
PŘ tímto každopádně nekončí,
v řadě oborů ještě zbývají volná
místa, která budeme v dalších
kolech nabízet zájemkyním
a zájemcům, kteří budou chtít
vykročit do života s naší školou!
Všichni, kteří se ucházejí o vzdě−
lávání v naší škole, by již měli
obdržet předběžný dopis, kde
naleznete informaci, že s vámi

13. dubna 2022 (místo
konání závisí na pořadí
škol, jak jste je uvedli
na přihlášce – tzn. 1. ter−
mín = 1. škola). Po úspěš−
ném zvládnutí přijímací
zkoušky obdržíte násled−
ně rozhodnutí o přijetí
nejdříve 28. dubna 2022.
Posledním krokem všech
uchazeček a uchazečů je poslé−
ze podání zápisového lístku,
který byste měli odevzdat nej−
později do 10 pracovních dnů
po vyhlášení výsledků. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří se
rozhodli podat přihlášku právě
k nám, jsme za to moc rádi
a doufáme, že naše škola splní
vaše očekávání.😉
Velkým úspěchem, který se
v průběhu března udál, byla vý−
hra našich dvou žáků v soutěži
ve Zlatém poháru Linde. Tuto
soutěž pořádala Střední škola
v Rokycanech, zapojilo se do ní
15 žáků a 1 žákyně a soutěžilo
se ve svařování ve 2 metodách.
Trvala celkem 5 hodin, plech
měl 12 mm a všichni museli
zvládnout svar s přívlastkem V.
Naši školu reprezentovali Hon−
za Půta ze 3. ročníku oboru
Opravář zemědělských strojů

pro nadcházející školní rok po−
čítáme. V případě, že jste si po−
dali přihlášku do některého
z učebních oborů, kde se ne−
konají PZ (!), vyčkejte ještě
na oficiální informaci o přijetí,
kterou byste měli obdržet nej−
dříve 22. dubna 2022. Jestliže
se chystáte v naší škole vzdělá−
vat v rámci některého ze stu−
dijních oborů, včetně nástav−
bového studia, musíte ještě
absolvovat PZ, která se v tom−
to případě koná 12., anebo

a Ondra Hájek ze 2. ročníku té−
hož učebního oboru. Honza
předvedl nejlepší výkon v rámci
disciplíny, kdy se svařovalo me−
todou 135 (svařování v ochran−
né atmosféře), Ondra se pak
umístil na 1. místě v kategorii
svařování plamenem. Oběma
chlapcům děkujeme za skvělé
výkony a vynikající reprezentaci
naší školy! Přejeme jim zároveň
mnoho úspěchů ve vzdělávání
a mnoho nových zkušeností,
které během něj získají.😊 (pi)
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Při operetě Slečna vdova provoní
divadlo parfém Adiny Mandlové
Jihočeské divadlo uvedlo premiéru
operety Slečna vdova. Dílo prvo−
republikového skladatele Jána
Móryho s texty filmové hvězdy
Oldřicha Nového se dlouho pova−
žovalo za ztracené. A právě k to−
muto uvedení se v sále konala jed−
na specifická událost. Pro hudební
komedii nechalo divadlo vyrobit
i kopii parfému, jejž používala
Adina Mandlová v roce 1938. Na
inscenaci se podílelo 80 lidí z ope−
ry, činohry i baletu, a právě tato
vůně provoněla tyto prostory.
„Na začátku dvacátých let se po−
prvé v historii začaly do parfémů
přidávat syntetické molekuly jako
třeba aldehydy, a právě těmi proslul
světoznámý parfém Chanel No. 5.
Na základě těchto nově vzniklých
vonných látek se začaly stavět no−
vé parfémy. A Adina Mandlová se
stala v roce 1938 tváří francouz−
ského parfému Charon, který pro−
pagovala a který inspiroval náš par−
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fém,“ popsal Pilař. Před druhou
světovou válkou byla opereta ne−
smírně populární, nicméně po válce
upadla v zapomnění a považovala
se za ztracenou. Teprve v roce 2018
ji muzikologové v Banské Bystrici,

rodišti Móryho, rekonstruovali a Ji−
hočeské divadlo ji tak uvede v novo−
dobé české premiéře.
„Dílo se vymyká mezi ostatními
operetami nesmírně živým, inteli−
gentním a chytlavým humorem, je

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

dokonce napínavé. Má
skvělou
dramatickou
stavbu a je ozdobeno do−
bovými šlágry třicátých
let, které jako kdyby
vysko čily z černobílých filmů
pro pamět níky,“ řekl Tomáš Pilař
z Jihočeského divadla.
První české uvedení v Brně roku
1935 režíroval Oldřich Nový, ztvárnil
i hlavní mužskou roli. Jihočeská
scéna se tím nechala inspirovat
a režisér Jakub Hliněnský je zároveň
představitelem hlavní role. Návštěv−
níky zavede opereta do několika
prostředí, zápletka je plná náhlých
zvratů. „Diváci se budou bavit od
začátku do konce velmi něžným, in−
teligentním a poetickým způsobem.
Je to nádherná, lehká a komická
opera,“ dodal Pilař. Hudebně dílo
nastudoval Martin Peschík.
Jihočeská opera dále uvede
v dubnu v budějovickém kostele na
Piaristickém náměstí Verdiho Re−
quiem. V srpnu nabídne před čes−
kokrumlovským otáčivým hledištěm
scénické provedení Händelova ora−
toria Mesiáš.
(pru)
foto: archiv Jihočeské divadlo
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Jak restartovat svůj organismus ?
Na tuto otázku odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Začíná jaro a s ním přichází i jarní
únava, což je důsledek stresů, zimy,
málo světla, nedostatku vitamínů
a minerálů z čerstvého ovoce a zele−
niny. Má to negativní vliv na psychi−
ku, která ovlivňuje náš organismus.
Po dvou letech pandemie je to doce−
la velká zátěž. Mými alternativními
způsoby léčby je možné zkrátit dobu
s důsledky (postcovidový syndrom),
o kterých odborníci tvrdí, že mohou
trvat až dva roky, na tři měsíce.
Podle mé teorie se stresem organis−
mus zablokuje pro přijímání energií,
vitamínů a minerálů. Prvním signá−
lem, že něco není něco v pořádku, je
únava, nespavost a později se přida−
jí i zdravotní problémy.
Základem léčby je moje akupresura,
kterou si dělá každý sám. Přiloží zá−
pěstí na zápěstí a je dobré držet mír−
ným tlakem cca 24 minut. Akupresuru
můžeme dělat kdykoliv a doporučuji
v dnešní stresové době ji opakovat
2x týdně. Tím zajistíme rovnováhu
mezi pravou a levou stranou těla, což
má pozitivní vliv na otevření našeho
organismu pro přijímání energie, vita−
mínů a minerálů. Navíc bez toho nejde
s trvalým efektem odblokovat páteř.
Pak už stačí užívat vitamíny, minerály

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

a bylinu Oregáno na zbavení se drob−
ných infekcí. To je základní prvek
mých alternativních způsobů léčby.
Když je organismus bez energie,
není schopen přijmout vita−
míny a minerály, je ná−
sledně bez biologicky
účinných látek. Tím
začne problém
s psychikou, s ní
souvisí blbá ná−
lada a netvoří se
hormony štěstí.
Těch je víc
a mnoho lidí má
tendenci je vytvá−
řet uměle požívá−
ním drog nebo alko−
holu. Připomenu pár
hormonů štěstí.
Serotonin zajišťuje mnoho funkcí,
jako například srážení krve, pocit sy−
tosti, peristaltiku střev, spánkový re−
žim, obranyschopnost a také dobrou
náladu. Doporučuji si udělat čisticí
kúru celého organismu i tlustého stře−
va. Existuje mnoho hotových extraktů.
Na zbavení se virové zátěže po očko−
vání či prodělání kovidové infekce
užívejte alespoň 6 týdnů dohromady
extrakty rakytníku, šalvěje a zlatobýlu.
Doporučuji 2x za rok opakovat.
Jednoduchá pomoc při tvorbě sero−
toninu je po probuzení studená spr−
cha, která aktivuje serotonin (doporu−
čuje se i proti depresím) a vlivem pro−
krvení povzbuzuje také mozek a obra−
nyschopnost. Z potravin podporuje
tvorbu serotoninu červená řepa, ka−
kao, hořká čokoláda, luštěniny, cibule,
lněný olej, rybí tuk.

Další hormon štěstí je Dopamin, kte−
rý nám pomáhá zvládat těžké úkoly
psychické i fyzické, jako je zátěž,
stres, pocit vyčerpání. Pro jeho tvorbu
je vhodný pohyb, spánek,
sex, konzumace někte−
rých potravin, napří−
klad mandlí, jablek,
avokáda. Pomáhá
i kvalitní čokoláda
nebo meloun.
Zajímavý hor−
mon štěstí je
Oxytocin uvol−
ňující naše mezi−
lidské vztahy, přá−
telství a lásku. Tvo−
ří se zejména tehdy,
když dochází k fyzické−
mu kontaktu, objetí a jiným
projevům náklonnosti. Jeho tvorbu
podmiňují projevy lásky, náklonnosti,
čas trávený s rodinou, s domácím
mazlíčkem.
Progesteron zmírňuje pocit úzkosti,
podrážděnosti a ovlivňuje i nekontro−
lovatelné změny nálad. Jeho hladina
po čtyřicítce klesá, zejména u žen, což
mnohdy ovlivňuje vznik stresu, depre−
se, špatné nálady, nekvalitní spánek.
Jeho množství dokáží zvýšit příjemné
činnosti, jako je relaxace, klid a péče
o tělo, příjemná lázeň či návštěva kos−
metického salonu. Pro jeho tvorbu je
třeba doplnit i vitamín C a D, zinek
a hořčík. Pomohou vám i kvalitní po−
traviny, jako vlašské ořechy, špenát,
libové červené maso, tmavá čokolá−
da, dýně či meloun.
Estrogen je hlavně ženský hormon.
Pro jeho zachování pomáhá jóga,

Dvě miliardy korun do silnic
Asi dvě miliardy korun investuje
letos do oprav silnice a mostů
Jihočeský kraj. Stavět bude i silnici
Jižní tangenta v Českých Budějo−
vicích, což potrvá do roku 2023, ne−
bo další části takzvané Zanádražní
komunikace v krajském městě.
Kolem 500 milionů korun investu−
je do oprav v kraji Ředitelství silnic
a dálnic. Opraví třeba Strakonickou
silnici v Budějovicích, most ve
Strakonicích a další dva v Jindři−
chově Hradci.
„Plánujeme 84 stavebních akcí na
silnicích druhé a třetí třídy. Do silnic
vložíme asi 1,5 miliardy korun, do
oprav mostů kolem 400 milionů.
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Práce za 950 milionů pokryjí zčásti
dotace z Evropské unie. Jednotlivé
mosty a silnice opravujeme v návaz−
nosti na nevyhovující technický
stav, dopravní zatížení a v koordinaci
s ostatními stavbami z důvodu
objízdných tras,“ uvedl Radek Šíma
z kanceláře hejtmana.
Do konce roku 2024 by měl
být například hotový obchvat Vla−
chova Březí na Prachaticku za 212
milionů korun. Kraj opraví také
hodně využívanou silnici u Boro−
van před Ledenicemi na Českobu−
dějovicku. Je ve špatném stavu,
řidiče čeká úplná uzavírka, práce
potrvají dva měsíce.

Neprůjezdný bude také Kozákův
most přes vodní nádrž Římov. Práce
za 50 milionů korun se plánují na
osm měsíců. Opravovat se bude
i most přes řeku Blanici ve Vodňa−
nech. Kvůli rekonstrukci mostu přes
Malši v Kaplici, kde budou dělníci
pracovat devět měsíců, kraj nechá
zbudovat provizorní přemostění pro
osobní auta.
Řadu oprav na jihu Čech plánuje
i ŘSD. V Táboře také zajistí silničá−
ři skalní stěnu u rybníka Jordán na
silnici I/19, potrvá to od května do
srpna. Cílem je odstranění možné
nestabilní skalní bloky. Přes 88
milionů korun bez daně z přidané

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

cvičení či snížení příjmu cukru. Po−
travinami, které pomohou zachovat
tvorbu estrogenu, jsou například bru−
sinky, švestky, meruňky, lněná semín−
ka, brokolice, hrách či fazole.

Test: Jaké vás napadne písme−
no z možností A, B, C, D, E?
Výsledek testu je na konci článku.
Radujte se ze života, poslouchejte
svoji intuici a snažte se udělat si svůj
vlastní názor na dění kolem nás. Už
v r. 2020 jsem radil, že není dobré stá−
le poslouchat zprávy, protože nikdo
nevěděl, jak to bude s covidovou infek−
cí. Seriózní odpovědi budeme znát za
cca 5 až 10 let. Nemá smysl poslou−
chat množství zpráv, protože nejsme
schopni vyhodnotit, co je a co není
dezinformace. Výsledkem je strach
z nejistoty, že nemáme svůj život pod
kontrolou. Zprávy poslouchá jen ten,
kdo chce v sobě přiživovat strach.
Všechno máme v hlavě, proto se
snažme předcházet stresu. Dopo−
ručuji užívat si život. Mnoho lidí se mě
ptá, co bude dál. Dál bude to, co si sa−
mi vytvoříme. Já to vidím hodně pozi−
tivně. Kdo chce, může se přidat.
Všem přeji hodně sil, relaxace, sexu,
peněz, zdraví a pohody, protože stejně
umřeme, což je jediná naše jistota.
Stanislav Brázda
VÝSLEDEK TESTU: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, jak se radujete
ze života (užíváte život). Odpověď je:
A = na jedničku, B = na dvojku,
C = na trojku, D = na čtyřku,
E = propadáte!! na pětku.
Známkování jako ve škole.

hodnoty bude stát oprava čtyř−
proudové silnice I/24 v Třeboni.
Práce na úseku dlouhém 2,4 kilo−
metru potrvají od března do srpna.
Ve vozovce jsou trhliny, v havarij−
ním stavu je kanalizace. Opravovat
se bude také silnice I/34 z Lá −
senice do Horního Žďáru, část
dlouhá 3,3 kilometru projde obno−
vou od dubna do září.
ŘSD rovněž dokončí průtah Pís−
kem na silnici I/20. Opravený bude
i tříkilometrový úsek na silnici I/19
mezi Drhovicemi a Oltyní. Další
opravy plánuje ŘSD na silnici I/20
mezi obcemi Obora a Sedlice či na
tahu I/22 mezi obcemi Skočice
a Lidmovice, v obou případech se
bude jezdit kyvadlově. ŘSD opraví
v kraji také několik mostů.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 4/2022

Rada Národního parku Šumava
se nedohodla na zásadách

Na zásadách péče o Národní park
Šumava se nedohodla jeho rada.
Dokumentu, který má stanovit pra−
vidla péče o přírodu v letech 2022
až 2040, se vyjádřilo 23 členů
rady. Pro kladné stanovisko bylo
třeba 24 hlasů. Nyní NP Šumava
pošle zásady péče s vyjádřením
rady ke schvální ministerstvu
životního prostředí.
„Přestože podle jednacího řádu
chyběl k dohodě jediný hlas, jsem
rád, že většina přítomných hlasova−
la pro dohodu,“ uvedl ředitel šumav−
ského parku Pavel Hubený. Radu
NP Šumava tvoří 47 členů. Jde o zá−
stupce obcí, Jihočeského a Plzeň−
ského kraje, vědce a představitele
dalších institucí, jako je třeba regio−
nální hospodářská komora.
Zásady zpřesňují péči o přírodu
v následujících letech ve všech čty−
řech nových zónách národního par−
ku. Jejich součástí jsou i principy
péče o klíčové druhy typické pro
Šumavu. Popisují, jak se budou
sledovat ukazatele kvality prostředí
a přírodní procesy. Zásady také od−
rážejí témata, jako turistiku nebo
podporu obyvatel. Ministerstvo
životního prostředí je může pozmě−
nit a schválit.

K plánovaným zásadám se mohla
dříve vyjádřit veřejnost, která podala
osm stovek připomínek.
„Do textu zásad jsme přímo zapra−
covali 29 procent připomínek. Dal−
ších 38 procent nebylo možné akcep−
tovat z různých důvodů, přičemž
24 procent bylo vypořádáno vysvětle−
ním. Zhruba devět procent připomí−
nek pak neobsahovalo žádné konkrét−
ní návrhy na změnu a ty jsme tedy
pouze vzali na vědomí,“ uvedl ná−
městek ředitele NP Šumava Martin
Starý. Od března 2020 je NP Šumava

rozdělen do čtyř zón. V té s nejpřís−
nějším režimem ochrany přírody je
27,7 procenta území. Jde o plochu
určenou pro nerušený průběh přírod−
ních procesů. Na opačném pólu zo−
nace je takzvaná kulturní krajina, do
níž spadají hlavně osídlené části
Šumavy. Momentálně zóna kulturní
krajiny zabírá 1,2 procenta národního
parku. Bezzásahová plocha NP
Šumava by v roce 2060 měla do−
sáhnout tří čtvrtin jeho rozlohy.
K tomuto stavu park směřuje právě
na základě zásad péče.
(pru)

tce
Krá od

sousedů

Klidně oženit
kněze
Mnichovský kardinál Reinhard
Marx přišel s šokujícím prohlá−
šením a názorem. Byl by všemi
deseti proto, aby se katoličtí
kněží mohli ženit. Způsobil tak
rozruch mezi svými kolegy
kardinály a biskupy i věřícími.
Sám kardinál by dal duchov−
ním svobodnou volbu. Důvo−
dem je nejenom sexualita,
ale také to, že by to zlepšilo je−
jich život a nebyli by sami.
Zároveň by to podle něj přive−
dlo do řad církve další zájemce
o kněžskou službu. Co na kar−
dinálův nápad říká Vatikán, ne−
ní zatím jasné.

Byt plný koček
Kuriózní případ zanedbaných
zvířat řeší policisté i ochránci
v německém Leinburgu. V ma−
lém bytě tam žilo s majitelkou
na 115 koček. Úřady infor −
movala sousedka, která měla
podezření, že se majitelce
bytu něco stalo. Zatímco starší
obyvatelka malého bytu přišla
později z nákupu, stav zvířat
stejně jako celého bytu byl do−
slova hrůzostrašný. Kočky byly
rozděleny do útulků v celém
Bavorsku. Bytová jednotka je
podle odborníků momentálně
neobyvatelná. Žena skončila
zatím v péči psychiatrů.

Ukradli věžní
hodiny
Kuriózní krádež řeší policisté
v Německu. O tom, že se krade
skutečně cokoli, se přesvědčili
v dolnorýnském Kranenburgu.
Zmizela zde část věžních ho−
din.V 50metrové výšce odcizili
hodinovou ručičku na hodi−
nách věže kostela Sv. Martina
v Kranenburgu. Zloději se zřej−
mě pokoušeli odmontovat také
minutovou ručičku, ale to se
jim nepovedlo, a tak ji poško−
zenou nechali na místě. Škoda
je v desítkách tisíc eur.
Rozhled – Jižní Čechy 4/2022
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

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 22072

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22071

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a starožitný nábytek a by −
tové doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na −
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím. RR 22073

Zaplatit inzerci můžete
bankovním převodem:
ČSOB:
72827293/ 0300

Další číslo
36/185 NEKUŘÁK, bezdětný,
hledá dívku 16−19 let k se−
známení. Mám rád cestová−
ní, přírodu a kulturu. Tel.:
604969788
PM 22005
SBĚRATEL koupí staré mo−
tocykly ČZ, JAWA, OGAR,
skútr ČZ, moped STADION
i jiné značky, kompletní
i nekompletní, 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

KOUPÍM moped Stadion/
Jawetta/Pionýr. Tel. 771221112
PM 22049

PRODÁM OPEL MERIVA
OPC line, 1,6 Benzín,
2008, 97 000 km, 120.000
Kč. Doložen poslední cer−
tifikát STK z Německa.
Originál tónovaná skla,
klimatizace, couvací čidla,
vyhřívané sedačky, celo−
roční pneu 80%, po vý−
měně
rozvodů.
Tel.:
603535061.

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD, lev−
ně. Tel. 777554484. PM 22054

Jihočeského
rozhledu
vyjde 2. 5. 2022

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, kompletní rekonstruk−
ce bytového jádra, obkla−
dy, dlažby, bourací práce
a další práce dle domluvy.
Strakonice a okolí do 40
km. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22057

NAJDI partnera v Bavorsku –
www.vdejsedobavorska.cz –
702891012.

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Koupím
staré československé mo−
tocykly všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i jednotlivé
díly. Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Slušné
a férové jednání. Tel.:
607946866. E−mail:klsp@
seznam.cz RR 22142

SBĚRATEL koupí staré obrazy
a jiné starožitnosti. Solidní
jednání. Tel.: 608979838,
E−mail: vladislav.soucek@
seznam.cz. PM 22038
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Inzerát můžete podat
elektronicky na e−mail:
sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

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

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: mobil: 777 730 257

KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK.
Tel.: 774707147. PM 22061

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

ŘÁDKOVÁ INZERCE

NABÍZÍME parcelu v Železné
Rudě o výměře přes 6 000
m2 na krásném slunném
místě, kde se dá postavit
velký rodinný dům i s příslu−
šenstvím. Cena za m2 doho−
dou. Váš zájem zasílejte pí−
semně do redakce Rozhled,
Vídeňská 218, 339 01
Klatovy pod Zn.: Klatovačka.
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

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22070

l

SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT viel−
seitig interessiert, aktiv,
idealerweise sollte sie mobil
sein, etwas deutsch spre−
chen, schlank, attraktiv, un−
kompliziert, sportlich, 50–60
Jahre, ohne Altlasten.
Kontakt +49 1715091010,
freund.regensburg@web.de.

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Sandra Mertová mobil: 777 730 257
e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sekretariát, soukromá inzerce:
Jaroslava Skalová
tel.: 377 221 996, 777 730 254
e-mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Květoslava Spoustová
tel.: 777 730 256
e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:

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

Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno MK
ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Strakonice mají 1. automatickou prodejnu v ČR

První automatická prodejna v Čes−
ké republice vznikla ve Strakoni−
cích. Provozovna bude fungovat
v nepřetržitém režimu. Přes den bu−
de zákazníky obsluhovat personál,
ale v nočních hodinách pak lidé bu−
dou nakupovat sami. Do obchodu
mohou přijít lidé pomocí speciální
aplikace, jejím prostřednictvím pak
budou za nákup i platit.
„Ve světě vznikají různé koncepty
bezobslužných prodejen. Například
v zemích, jako je Jižní Korea, jsou
tyto obchody již zcela běžnou věcí.
Velký rozvoj lze registrovat také ve
skandinávských zemích nebo zá−
padní Evropě,“ uvedl Pavel Kozler,
výkonný ředitel agentury Knowin−
store, která stojí za technickým
řešením konceptu.
Dodal, že v zahraničí hledal in−
spiraci pro automatickou prodejnu.
„Aktivně propojujeme dva světy –
vývojářské společnosti a tradiční
retailové sítě. V tomto případě jsme
nasadili vlastní inovativní řešení,
které je nejen efektivní, ale také
finančně dostupné. Proto je dobře
využitelné i v českých podmín−
kách,“ uvedl.

z místních pekáren či uzeniny od
místních řezníků. Nedává smysl,
aby tento druh zboží složitě cestoval
po republice, jak je tomu u nad−
národních řetězců,“ řekl ředitel
rozvoje a marketingu sítě COOP
Lukáš Němčík.
Společnost, sdružující 46 spotřeb−
ních družstev, v jejíž síti je 2500 pro−
dejen, předpokládá, že by podobnou
automatickou provozovnu v červnu
otevřela i v Českém Krumlově a po−
stupně i v dalších městech.
(pru)

Strakonická automatická prodej−
na, která se nachází v centru města
u kostela, nabízí klasický potravino−
vý sortiment. V nočním provozu bu−
dou moci lidé nakupovat například
i krájené uzeniny nebo sýry připra−
vené ve vakuovaném obalu.
„Za důležité také považujeme i na−
še soustředění se na regionální po−
traviny. Prodáváme například pečivo

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. dubna 2022
Rozhled – Jižní Čechy 4/2022
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